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รวมทัง้สิ้น 9,038,818,434            

จงัหวดัพิษณุโลก 9,038,818,434            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลำโหม 187,905,500               

กองทพับก 121,461,600              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 121,461,600              

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 121,461,600              

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 121,461,600              

งบลงทนุ 121,461,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 121,461,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 121,461,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 121,461,600                 

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงและพฒันาหน่วยกองทพัภาคที่ 3 

และหน่วยขึ้นตรงกองทพัภาคที่ 3 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงพฒันาหน่วยมณฑลทหารบกของ

กองทพัภาคที่ 3 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการยา้ยคลงัสิง่อปุกรณ์ประเภทที่ 5 ของกองพล

ทหารราบที่ 4 0 41,461,600                   

กองทพัอากาศ 31,392,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 31,392,100                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 31,392,100                

การเตรียมและใชก้ าลงั 31,392,100                

งบลงทนุ 31,392,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,392,100                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 31,392,100                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 31,392,100                   

รายการระดบัที2่: สรา้งอาคารหมวดโรงงานและอาคารเกบ็บริภณัฑ์

ภาคพื้น ผชอ.กทน.ที่ บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก งาน 0 3,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหลงัคาลานจอดรถ ผขส.บน.46 ต าบล

อรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2009 มว.เติมเชื้อเพลงิและ

หอ้งเกบ็ไขหลอ่ลืน่ (ผชพ.กทน.) ที่ บน.46   ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2030 โรงจอดรถเครื่องทุ่น

แรง 2 ที่ บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3002 แผนกสวสัดกิาร ที่ 

บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,900,000                    

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2031 ฝอค.ผชย.บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1003 ฝขอ.ผนบ.บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนตรวจการณ์ จ.2 ถงึ พนั.อย.บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3133 (แผนกกจิการพลเรือน)

 ที่ บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2058, 2059, 2060 บก.หมู่

สุนขัทหาร, หอ้งน า้-สว้มและคอกสุนขัทหาร ที่ บน.46 ต าบลอรญัญกิ 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 1,852,100                    

รายการระดบัที2่: สรา้งหลงัคาโปร่งคลมุลานตากผา้ ที่ พนั.อย.บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1010 (มว.สพ.พนั.อย.) ที่ 

บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 990,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3010 (บา้นพกัสญัญาบตัร

โสด) ที่ บน.46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2001 บก.ฝูง.461 ที่ บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2079 รอ้ย.ทสห.บน.46 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 2,400,000                    

กองบญัชาการกองทพัไทย 35,051,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 35,051,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 35,051,800                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 9,944,400                 

งบลงทนุ 9,944,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,944,400                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,944,400                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรคอนกรีตเสริม

เหลก็ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก กม. 2.93 9,944,400                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 25,107,400                

งบลงทนุ 25,107,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,107,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,107,400                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 6,126,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 5,736,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 6,114,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 7,130,400                    

กระทรวงกำรคลงั 11,872,700                

กรมบญัชกีลาง 11,058,700                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,058,700                

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 11,058,700                

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 11,058,700                
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งบลงทนุ 11,058,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,058,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,058,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานคลงัจงัหวดัเพือ่รองรบัการปรบั

บทบาทส านกังานคลงัเขต/คลงัจงัหวดั (คปขจ.)  ส านกังานคลงัเขต 6 

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 11,058,700                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 236,100                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 236,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 236,100                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 236,100                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 236,100                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 236,100                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 13,723,600                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 12,550,000                

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 11,099,000                

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 10,770,700                

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 624,800                   

งบด าเนินงาน 624,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 624,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 532,000                      
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การคุม้ครองช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ 10,145,900                

งบด าเนินงาน 10,140,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,140,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 417,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 194,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 425,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 168,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 3,880,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายผูร้บัการสงเคราะห์ 0 705,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการฝึกอาชพี 0 500,000                      

งบอดุหนุน 5,000                      

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าส่งตวัผูร้บัการสงเคราะหก์ลบัภูมลิ  าเนาเดมิ 0 5,000                         

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 587,500                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 587,500                   

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 587,500                   

งบลงทนุ 587,500                   

ครุภณัฑ์ 587,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 384,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ตวั 50 70,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั 16 น้ิว สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ตวั 50 64,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 190,500                      
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รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ สถานคุม้ครองสวสัดิ

ภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบาง

ระก า จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบแกส๊ 2 ถาด 2 ชัน้  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า เตา 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว)  ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน   สถานคุม้ครองสวสัดิ

ภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบาง

ระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องชงกาแฟ  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั เครื่อง 2 35,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล  สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษย ์(บา้นสองแคว) ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั คนั 1 12,800                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,153,600                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,153,600                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 1,077,600                 

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 1,077,600                 

งบลงทนุ 1,077,600                 

ครุภณัฑ์ 1,077,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี สถานคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่

วงัทอง  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 120,600                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 957,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 26,000                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 26,000                     

งบลงทนุ 26,000                     

ครุภณัฑ์ 26,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัพษิณุโลก    ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 26,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 50,000                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก นิคม

สรา้งตนเองทุ่งสาน จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 26,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองทุ่งสาน

 จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 24,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 20,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 20,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 20,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 809,656,300               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 38,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 38,000                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

24 ลา้นพกิเซล  ต าบลในเมอืง   อ าเภอเมอืงพษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 38,000                        

กรมชลประทาน 683,179,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 224,966,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,400,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,400,000                

งบลงทนุ 30,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,400,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยโศกพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงการกดัเซาะระบบส่งน า้ฝายบา้นโคกผกัหวาน 

ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 400,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 194,566,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 194,566,000              

งบลงทนุ 194,566,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 194,566,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 194,566,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรภายในโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

แควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานลาดยางถนนบริเวณหวังาน ปตร.บา้นใหม่โพธิ์ทอง 

ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 1.000 กม. รายการ 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตทางล าเลยีงหวังาน

เขือ่นทดน า้พญาแมน ยาวรวม 2,000 ม. ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 5,986,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิคนัคลองส่งน า้ดว้ยพาราแอสฟลัตค์อนกรีต

คลองส่งน า้ สาย 11R-LMC ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 26,880,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่

ฝัง่ขวา ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 22.657 รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราดนิซเีมนตค์นัคลองส่งน า้สาย 1R-LMC

 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 16.786 กม. รายการ 0 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราดนิซเีมนตค์นัคลองส่งน า้สาย 

3L-1R-LMC  ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง รายการ 0 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราดนิซเีมนตค์นัคลองส่งน า้สาย 

4L-1R-LMC ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง รายการ 0 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัตค์อนกรีตคลองส่งน า้สายใหญ่

ฝัง่ซา้ย ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 20.900 รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานลาดยางถนนคนัคลองแม่น า้ยมสายเก่า ต าบลพรหม

พริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 403,556,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 171,945,800              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 171,945,800              

งบลงทนุ 171,945,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 171,945,800                 

ค่าส ารวจออกแบบ 21,696,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 3 จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 13,109,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 971,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนลา่ง รายการ 0 971,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 7,615,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 6,883,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 732,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 141,508,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ (แห่งที่ 2) ขรน.วดัตายม ต าบล

พนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่นกนัสวะหนา้ล  าน า้เดมิและเขือ่นนเรศวร ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ PL.1 กม.5+580-7+530 พรอ้ม

อาคารประกอบ  ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ PL.0 กม. 0+020 - 1+523 

พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ PL.0-21.1R  กม.1+660 - กม.

5+437 พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองระบายน า้ DL.1-15L  (หนองอา้ยม่อม)     

        ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 10,854,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 637,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 56,137,000                   
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองดาดคอนกรีต จ านวน

 9 สาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน จงัหวดั รายการ 1 3,280,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้ที่ 1

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 642,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ จ านวน 4 สาย ใน

เขต ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแคว

นอ้ยบ ารุงแดน อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ สาย RMC กม.3+500 - 

7+000 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้ฯแควนอ้ยบ ารุงแดน

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลท่างาม อ าเภอ รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม.39+668 -

 กม.44+855 และ กม.52+920 - กม.54+820  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 3,330,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม.ส่วนควบคุมส ัง่การเขือ่นทดน า้พญาแมน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้ที่ 4

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 692,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ จ านวน 6 สาย ในเขตฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ LMC ช่วงกม.

44+855 ถงึ กม.52+836  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุง

แดน ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 2,390,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดและคนัคลองส่งน า้ในเขตฝ่าย

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 เป็นแห่งๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแคว

นอ้ยบ ารุงแดน ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพลบัพลาที่ประทบั พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายในเขตพื้นที่

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 และ 2 จ านวน 30 แห่ง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานเรศวร อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องกวา้นบานระบายและอาคาร

ประกอบเขือ่นนเรศวร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิตกจมคลองส่งน า้ในเขต

พื้นฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 จ านวน 4 สาย - คลองส่งน า้สาย 

PL.1-1.0L - คลองส่งน า้สาย PL.1-2.5L - คลองส่งน า้สาย PL.1-5.3L - 

คลองส่งน า้สาย PL.1-5.5R  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิตกจมคลองส่งน า้เป็นช่วงๆ

ในเขตพื้นฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 จ านวน 3 สาย - คลองส่งน า้สาย 

PL.0-15.2R - คลองส่งน า้สาย PL.0-26.3R - คลองส่งน า้สาย 

PL.0-19.9R  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลดงประค า,ทบั

ยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,170,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ดาดคอนกรีต สาย 

PL.o-15.2R-1.2R เป็นช่วงๆ กม.0+030-2+700  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ กม.0+075  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ จ านวน 3 แห่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ PR.-58.7R.-1.1R.-3.3L.

 (C-30) กม.0+020-2+920  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล 

ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 391,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ PR.-8.7R.-5.2R. (C-6) 

กม.0+010-2+386  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 452,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงสะพานขา้มคลองส่งน า้สายใหญ่ PR. 

(C-1) จ านวน 4 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบล

หนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ C15 กม.

11+700-15+734  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่า

นางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ C24 กม.0+050-2+452 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ C1 กม.19+170-23+900 ฝัง่

ซา้ย-ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลมะตูม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 2,380,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ PR.-50.0R.-1.3L. 

(C-26) กม.0+020-3+350  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล 

ต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 388,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 6 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลพรหมพริาม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ PR.-64.0R. (C-32) กม.

0+050-1+640  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลบา้นไร่ 

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 218,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และท่อส่งน า้เขา้นา จ านวน 25

 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลหนองแขม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ C1 กม.36+300-40+280 ฝัง่

ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ C13 กม.0+200-6+300  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืง รายการ 1 2,530,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ PR.58.7R.-1.1R. (C-29) ฝัง่

ขวา กม.0+020-5+920  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 3,450,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงฝายมะขามสูง  โครงการชลประทาน

พษิณุโลก ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.อดัน า้กลางคลองแม่น า้วงัทอง  

โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั รายการ 1 4,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทุ่นรอป้องกนัสวะ ฝายมะขามสูง  โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้อ่างเกบ็น า้บา้นหนิลาด  โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากเหมอืง ขรน.วดัตายม  โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสถานีอทุกวทิยา .ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนลา่ง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 744,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 3,180,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

DL.1-14L กม.1+900-6+950  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร 

ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

DR.1-41L.  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้ 

DR.1-43L.-0L.  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 330,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองคลองวงัผึ้ง

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายมน่าน ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า

 จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา ร่องระบายน า้ขา้ง

คลอง PL.1-1.0L (ฝัง่ซา้ย)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ DL.1

 กม.9+270 - 16+270  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้ D3L

 - RD4 กม. 0+000 5+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุง

แดน ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ดว้ยรถขดุจา้งเหมา อ่างเกบ็น า้บา้น

หนิลาด  โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์ รายการ 1 4,200,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 8,741,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้คลอง P.R.-40.5R (C-19) โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 8,741,600                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 164,610,400              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 45,000,000                   
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รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยเจยีงพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นปากพาน  

ต าบลคนัโชง้  อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 45,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 74,610,400                

งบลงทนุ 74,610,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,610,400                   

ค่าที่ดนิ 4,610,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 3 จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 4,360,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 x

 8.00 ม. จ านวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน า้ท่านางงาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 70,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 67,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 67,000,000                

งบลงทนุ 67,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 67,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้คลองระบายน า้ D.R.1-21L.  ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้คลองระบายน า้ D.R.1-19L. ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 27,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 15,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิสระมรกต พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลคนัโชง้ 

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 39,656,800                

การจดัการน า้ชลประทาน 39,656,800                

การจดัการงานชลประทาน 39,656,800                

งบลงทนุ 39,656,800                

ครุภณัฑ์ 9,201,200                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 9,201,200                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 3 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั รายการ 0 507,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 2 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 4 คนั คนั 0 8,203,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 2 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั คนั 0 491,200                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,455,600                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,771,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,771,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 485,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั รายการ 0 898,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั รายการ 0 388,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,212,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,212,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคเหนือตอนลา่ง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก รายการ 0 1,212,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,272,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 20,257,800                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ จ านวน 27 แห่ง 

โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก รายการ 0 2,492,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน จ านวน 2 แห่ง .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 1,375,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 2 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหม รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 16 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม รายการ 0 440,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพลาย

ชมุพล ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 106,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 1,207,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานเขือ่นแควนอ้ยบ ารุงแดน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ รายการ 0 1,248,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานเขือ่นทดน า้พญาแมน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลสมอแข อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลท่างาม อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 390,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 620,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน  อ าเภอเมอืงพษิณุโลก รายการ 0 620,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน  อ าเภอวงัทอง จงัหวดั รายการ 0 620,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายมน่าน

 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 454,000                      
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายมน่าน ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 936,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษายมน่าน ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 51,000                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน ส านกังานชลประทานที่ 3 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 566,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 607,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 904,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษายมน่าน ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั รายการ 0 1,699,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 3 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .สถานีทดลองการใชน้ า้ชลประทานที่

 2 (พษิณุโลก) ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 522,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 4,014,800                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ฝายบางบา้ โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดั รายการ 0 97,500                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 91,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ ขรน.วดัตายม โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ฝายน า้เฟ้ือ โครงการ

ชลประทานพษิณุโลก ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยเค่าเลา่ โครงการชลประทาน

พษิณุโลก ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 94,300                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืฝายบา้นโคกผกัหวาน โครงการชลประทาน

พษิณุโลก ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ทรบ.คลองอา้ยเลอืก โครงการชลประทาน

พษิณุโลก ต าบลสนามคล ีอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืหนา้เขือ่นนเรศวร .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานเรศวร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้สาย PL.1 .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานเรศวร  อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 142,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพลายชมุพล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 0 1,060,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืทา้ยเขือ่นแควนอ้ยบ ารุงแดน .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ รายการ 0 758,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืทา้ยเขือ่นทดน า้พญาแมนและบริเวณ

ประกอบ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบลบา้นยาง

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบายน า้ในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาแควนอ้ยบ ารุงแดน ต าบล

ดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้และคลองระบายน า้ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษายมน่าน ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม รายการ 0 437,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ส านกังานชลประทานที่ 3 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ทรบ.วงัน า้ใส

โครงการชลประทานพษิณุโลก ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 0 2,000,000                    

กรมปศุสตัว ์ 16,662,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,612,400                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,612,400                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 5,669,700                 

งบลงทนุ 5,669,700                 

ครุภณัฑ์ 3,507,700                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,507,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่แยกสิง่ส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมอณุหภูมิ

แบบตัง้พื้น ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 560,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 615 ลติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคมแีบบไรท้่อ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดนบัแยกชนิดเมด็เลอืดขาว ต าบลวงัทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดปลอ่ยสารละลายอตัโนมตัิชนิดอเิลคโทรนิคแบบ

 8 ช่อง ชนิดปรบัระยะหวั ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มจอแสดงผล ต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนือณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งท าความสะอาดคลืน่ความถีสู่ง ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสารละลาย Plate shaker ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 96,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,162,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,162,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,162,000                    

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 595,000                   

งบลงทนุ 595,000                   

ครุภณัฑ์ 595,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 145,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 9,473,600                 

งบลงทนุ 9,473,600                 

ครุภณัฑ์ 9,473,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 363,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 169,200                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลหนอง

กะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 470,000                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่ขนาด 5,000 ฟอง ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 250,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,621,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

690 ลติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) รบัน า้หนกั

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 กโิลกรมั ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีบดผสมตวัอยา่ง(Stomacher)ขนาด 3,500 

มลิลลิติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 590,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่ของเชื้อจลุนิทรีย ์ต าบลวงัทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียข์นาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 245 

ลติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลท่าทอง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบา้น

กร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอก าลงัขยายสูง ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 กระบอกตา ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 100,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 484,100                   

งบลงทนุ 484,100                   

ครุภณัฑ์ 484,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 484,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 20 320,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต า

บท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 29,000                        

ความหลากหลายทางชวีภาพดา้นปศุสตัว ์ 390,000                   

งบลงทนุ 390,000                   

ครุภณัฑ์ 390,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 390,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตูย้นื ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 390,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 58,881,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,200,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,200,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 500 1,200,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 23,554,500                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 23,554,500                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 8 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 22,308,500                

งบลงทนุ 22,308,500                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,308,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,308,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง  จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 550 2,986,500                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 4200000 6,930,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2100 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดั ไร่ 700 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 300 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 8 

จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 500000 510,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 4,887,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,887,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 4,887,000                 

งบลงทนุ 4,887,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,887,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,887,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 900 4,887,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,240,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,240,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 14,240,000                

งบลงทนุ 14,240,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,240,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 14,240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 79 1,406,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 24 427,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 92 1,637,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 46 818,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวดัตายม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 24 427,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก บ่อ 10 178,000                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 15,000,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นไร่วงัเงนิ หมู่ 24 ต าบลหนองกะ

ทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นกกไมแ้ดง หมู่ 9 ต าบลดนิทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง บา้นใหม่ดนิทอง หมู่ 6 ต าบลดนิทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,500,000                    

กรมวชิาการเกษตร 7,065,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,000,000                 

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 3,000,000                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง (High

 Performance Liquid Chromatography) ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,065,500                 

พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติ 4,065,500                 

พฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน 4,065,500                 

งบลงทนุ 4,065,500                 

ครุภณัฑ์ 3,865,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 336,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น (ไม่มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 4 216,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 12 120,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,529,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมแบบอตัโนมตัิ ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึค่าอณุหภูมแิละความชื้นสมัพทัธแ์บบ

จอแสดงผลชนิด LCD ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 79,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเตาอบลดความชื้นเมลด็พนัธุ ์ต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง ต าบลวงัทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมใินหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบ

คุณภาพเมลด็พนัธุ ์ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 150,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาอาคารปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุ ์ต าบลวงั

ทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 200,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,630,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,630,400                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,630,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,630,400                 

งบลงทนุ 1,630,400                 

ครุภณัฑ์ 923,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรที่ 9 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 844,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูม ิ(Incubator) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 240 

ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นส าหรบัฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ความจไุม่

นอ้ยกวา่ 100 ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) 

แบบไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 80 ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร

ดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ามตาสเตอริโอ (Stereo) พรอ้มเครื่อง

ถา่ยสญัญาณภาพ ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 64,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 707,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 707,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอนครไทย

 ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 544,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอพรหม

พริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 163,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,713,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,713,300                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,713,300                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,597,300                 
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งบลงทนุ 1,597,300                 

ครุภณัฑ์ 1,397,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 11 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 12 จงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 12 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวงั

ทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก จอ 1 21,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตภายใน 23 เมตร ประตูเหลก็เลือ่น

เขา้-ออก ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 200,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 116,000                   

งบลงทนุ 116,000                   

ครุภณัฑ์ 116,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 11 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวดัจนัทร์

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวดัจนัทร ์

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบล

วดัจนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก  

ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 497,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 497,700                   

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 497,700                   

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 497,700                   

งบลงทนุ 497,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 497,700                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 497,700                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการส่วนสารสนเทศการเกษตร 

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 2  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 497,700                      

กรมการขา้ว 1,203,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,203,700                 

การวจิยัและพฒันาขา้ว 1,203,700                 

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 1,203,700                 

งบลงทนุ 1,203,700                 

ครุภณัฑ์ 1,203,700                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,203,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Texture analyzer ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 1,203,700                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 38,625,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 38,625,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 38,625,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 38,625,000                

งบลงทนุ 38,625,000                

ครุภณัฑ์ 17,878,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,703,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบบรรทุกน า้ ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั คนั 1 575,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก คนั 2 1,628,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 13,175,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบคลืน่ส ัน้ ชนิดเคลือ่นที่ 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 13,175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,747,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,747,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศูนยป์ฏบิตัิการฝนหลวง

ภาคเหนือตอนลา่ง  ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 20,747,000                   

กระทรวงคมนำคม 1,777,447,700            

กรมการขนส่งทางบก 14,263,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 9,319,600                 

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 9,319,600                 

จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการสถานีขนส่ง

สนิคา้ภาคเหนือ 9,319,600                 

งบลงทนุ 9,319,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,319,600                    

ค่าที่ดนิ 9,319,600                    

รายการระดบัที1่: จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่

ด าเนินโครงการสถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 9,319,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,944,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 4,944,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

พษิณุโลก แห่งที่ 2 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 4,464,000                 

งบลงทนุ 4,464,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,464,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,254,000                    

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัพษิณุโลก แห่งที่ 2 ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 2,254,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอพรหมพริาม ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,210,000                    

กรมทางหลวง 1,022,579,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 618,470,000              
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โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 289,000,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 289,000,000              

งบลงทนุ 289,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 289,000,000                 

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 11 กบัทาง

หลวงหมายเลข 12 (แยกอนิโดจนี) จ.พษิณุโลก แห่ง 1 289,000,000                 

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นกร่าง - พษิณุโลก จ.

 พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน รอ้งโพธิ์ - วงัทอง ตอน 

1 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน รอ้งโพธิ์ - วงัทอง ตอน 

2 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 55,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง  -  เขก็นอ้ย จ. กม. 3 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บา้นป่า  -  นาอนิ จ.พษิณุโลก กม. 4.37 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 54,000,000                

ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 54,000,000                

งบลงทนุ 54,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 54,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายมะขามสูง - วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 1 54,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 6,100,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวง

หมายเลข 12 สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั (ระยะด าเนินการ) จ.พษิณุโลก โครงการ 1 5,000,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าที่ดนิ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 5 จ.พษิณุโลก สายทาง 2 1,100,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 154,370,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 19,000,000                

งบลงทนุ 19,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 19,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 110,000,000              

งบลงทนุ 110,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วดัโบสถ ์

จ.พษิณุโลก แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - 

ช านาญจุย้ จ.พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน ท่างาม - โป่งแค จ. แห่ง 1 15,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 25,370,000                

งบลงทนุ 25,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,370,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,370,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกลุา - พษิณุโลก

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 25,370,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 389,409,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 7,939,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 7,939,000                 

งบลงทนุ 7,939,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.พษิณุโลก เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,339,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 1 จ.พษิณุโลก หลงั 1 1,539,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงลานกระบอื แขวงทาง

หลวงพษิณุโลกที่ 1 จ.พษิณุโลก หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงไผ่ขอดอน แขวงทาง

หลวงพษิณุโลกที่ 1 จ.พษิณุโลก หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 337,274,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 332,395,000              

งบลงทนุ 332,395,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,395,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 332,395,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 1 กม. 777 52,340,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 2 กม. 834 56,110,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน ท่าฉนวน - บางระก า ตอน

 1 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พษิณุโลก - รอ้งโพธิ์ และ

ทางหลวงหมายเลข 117  ตอน หนองนา - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิใต ้จ.พษิณุโลก แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิเหนือ ตอน 2 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พษิณุโลก - รอ้งโพธิ์ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น า้เทนิ  -  บ่อโพธิ์ ตอน 1

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น า้เทนิ  -  บ่อโพธิ์ ตอน 2

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย ตอน 2 

จ.พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน 

ตอน 1 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอน บางระก า - บ่อทอง จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พษิณุโลก - บางกระทุ่ม 

ตอน 1 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พษิณุโลก - บางกระทุ่ม 

ตอน 2 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกลุา - พษิณุโลก จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - น า้คลาด   จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย ตอน 1 

จ.พษิณุโลก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิเหนือ ตอน 1 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1

 จ.พษิณุโลก แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 1293 

ตอน ท่าฉนวน - บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 1 11,567,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 117 

ตอน หนองนา - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,878,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 4,879,000                 

งบลงทนุ 4,879,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่  แขวงทางหลวงพษิณุโลกที่ 1 

จ.พษิณุโลก เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,029,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,029,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัพษิณุโลก (ขาเขา้) แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

พษิณุโลก (ขาเขา้) จ.พษิณุโลก แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัพษิณุโลก (ขาเขา้) จ.พษิณุโลก แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัพษิณุโลก (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 44,196,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 38,850,000                

งบลงทนุ 38,850,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,850,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 38,850,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - 

หนองกลุา และสายทางหลวงหมายเลข 1278 ตอน วงัพกิลุ - ลานกระบอื จ. แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกลุา - พษิณุโลก

 และสายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน พษิณุโลก - มะขามสูง จ. พษิณุโลก แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน

 ตอน 2 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน

 ตอน 3 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พษิณุโลก 

ตอน 10 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พษิณุโลก 

ตอน 3 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พษิณุโลก 

ตอน 4 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน ท่านา - ท่ามะขาม 

และสายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน จ. พษิณุโลก แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิใต ้จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิเหนือ ตอน 1 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

พษิณุโลกดา้นทศิเหนือ ตอน 2 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กกไมแ้ดง - บา้นป่า 

ตอน 2 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บา้นป่า - นาอนิ ตอน 3 

จ. พษิณุโลก แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บา้นป่า - นาอนิ ตอน 4 

จ. พษิณุโลก แห่ง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหลก็ - วงัทอง และ

สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กกไมแ้ดง - บา้นป่า - นาอนิ จ. พษิณุโลก แห่ง 2 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - น า้คลาด 

และสายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน น า้คลาด- ปางหมิน่ จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน น า้คลาด - ปางหมิน่ 

ตอน 3 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน น า้คลาด - ปางหมิน่ 

ตอน 8 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน น า้คลาด - ปางหมิน่ 

ตอน 9 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 1,200,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน น า้คลาด - ปางหมิน่ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น า้เทนิ - บ่อโพธิ์ จ. พษิณุโลก แห่ง 2 1,700,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จ.พษิณุโลก เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พษิณุโลก 

ตอน 2 จ. พษิณุโลก แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 14,700,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน ชาติตระการ - ป่าแดง

 จ. พษิณุโลก แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นครไทย - หนองกระ

ทา้ว จ. พษิณุโลก แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วดัโบสถ ์- ท่างาม จ. แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - 

ช านาญจุย้ จ. พษิณุโลก แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - น า้คลาด 

จ. พษิณุโลก แห่ง 3 1,200,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 572,504,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 20,000,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1063 - บ.ไพรสุวรรณ อ.บางกระทุ่ม จ. กม. 4.7 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 230,655,800              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 59,170,800                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 59,170,800                

งบลงทนุ 59,170,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,170,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,170,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก ม. 150 20,206,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้เฟ้ีย อ.นครไทย จ.พษิณุโลก ม. 60 22,964,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ม. 120 16,000,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 144,810,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 144,810,000              

งบลงทนุ 144,810,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 144,810,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 144,810,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้แควนอ้ย อ.วดัโบสถ ์จ. กม. 3.232 14,890,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองขอน อ.พรหมพริาม จ. กม. 2.03 10,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.บางกระทุ่ม จ. กม. 2.26 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานวงฆอ้งพฒันา อ.พรหมพริาม จ. กม. 5.375 35,200,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองพระยาปนัแดน อ.พรหม

พริาม จ.พษิณุโลก กม. 7.475 39,820,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองแม่เทยีบ อ.บางกระทุ่ม จ. กม. 1.172 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองแม่เทยีบ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก กม. 0.717 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1086 - บ.กระบงั อ.พรหมพริาม จ. กม. 1 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.คลองตะเข ้อ.พรหมพริาม จ. กม. 1.6 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1104 - บ.วงัวน อ.พรหมพริาม จ. กม. 0.532 3,400,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 19,675,000                

ขยายความกวา้งสะพาน 19,675,000                

งบลงทนุ 19,675,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,675,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,675,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 6 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2015 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นเนินสวา่ง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แห่ง 5 3,825,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2039 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - ทุ่งโนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 3 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พล.2002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสมอ อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 7,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พล.2036 แยก

ทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 250,328,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 18,345,800                

พฒันาสะพานขนาดกลาง 13,720,000                

งบลงทนุ 13,720,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,720,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,720,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองแก่งออมสงิห ์บ.แก่งออมสงิห ์ม.18 อ.

นครไทย จ.พษิณุโลก ม. 40 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองโปร่งนก อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ม. 50 8,120,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 4,625,800                 

งบลงทนุ 4,625,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,555,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารวเิคราะหว์จิยัและทดสอบ แขวงทางหลวง

ชนบทพษิณุโลก แห่ง 1 4,555,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 203,715,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 203,715,000              

งบลงทนุ 203,715,000              

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 202,065,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 202,065,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 

1104 - บา้นวงัวน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 6,720,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

1344 - บา้นล าพาด อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุ่ม, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

1086 - บา้นกระบงั อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นท่าหมืน่ราม อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 8,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พล.005 สะพานคลองบางแกว้ ม.3 บา้นบางแกว้

 อ.บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พล.014 สะพานชมุแสงสงคราม อ.บางระก า จ. แห่ง 1 675,000                      
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุง พล.016 สะพานคลองวงัแร่ อ.บางระก า จ. แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 

1104 - มูลนิธชิยัพฒันา อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นทอ้แท ้อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 ทุ่งโนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

1248 - บา้นแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 

1086 - บา้นท่าขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 

1065 - บา้นหนองพยอม อ.บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 ทุ่งโนนสน อ.วงัทอง, เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 

1104 - มูลนิธชิยัพฒันา อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.กระทุ่มแบน, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 

2013 - บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 

1104 - บา้นวงัวน อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นดงสมอ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดง

สมอ อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก กม. 2.3 12,660,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่น

แควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก กม. 3.25 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บา้น

คลองตะเข ้อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก กม. 2.3 12,660,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้น

แก่งบวัค า อ.ชาติตระการ จ.พษิณุโลก กม. 1.9 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพษิณุโลก กม. 490 27,470,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 28,268,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 27,221,200                

งบลงทนุ 27,221,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,221,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,221,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่น

แควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 1 13,300,000                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1086 - บา้นท่าขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นท่าหมืน่ราม อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.2030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นท่าดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.3012 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1117 - บา้นหนองบวั อ.บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุ่ม, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย พล.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,171,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพษิณุโลก แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 71,520,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 15,800,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 15,800,000                

งบลงทนุ 15,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

2030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นท่าดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุ่ม แห่ง 4 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

2032 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง, วงัทอง จ. แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ. แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

3004 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บา้นบางระก า อ.บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นตะแบกงาม อ.บางระก า, เมอืง แห่ง 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นตะแบกงาม อ.บางระก า จ. แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัค า อ.ชาติตระการ จ. แห่ง 2 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย พล.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 1 950,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 15,280,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 15,280,000                
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งบลงทนุ 15,280,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,280,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,280,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

2015 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นเนินสวา่ง อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

2023 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บา้นทอ้แท ้อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 2 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ. แห่ง 2 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บา้นหนองพยอม อ.บางระก า จ. แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ. แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บา้นแก่งบวัค า อ.ชาติตระการ จ. แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4037 แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บา้นท่าขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4038 แยกทางหลวงหมายเลข 1344 - บา้นล าพาด อ.เนินมะปราง จ. แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย พล.

4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2013 - บา้นน า้ลดั อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 29,500,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 29,500,000                

งบลงทนุ 29,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,500,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นบงึพระ อ.วงัทอง, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.2011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นไผ่ขอน า้ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.2030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นท่าดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.2032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นวงัส าโรง อ.เมอืง, วงัทอง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.2036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1086 - บา้นกระบงั อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1114 - บา้นวงัน า้ใส อ.บางกระทุ่ม, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.4025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1065 - บา้นหนองพยอม อ.บางระก า จ.พษิณุโลก แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.4034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย พล.4037 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1086 - บา้นท่าขา้ม อ.วดัโบสถ,์ พรหมพริาม จ.พษิณุโลก แห่ง 2 3,800,000                    
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โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,940,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,940,000                

งบลงทนุ 10,940,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,940,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,940,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พล.2030 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บา้นท่าดนิแดง อ.วงัทอง, บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวง

หมายเลข 12 - เขือ่นแควนอ้ย อ.วงัทอง, วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก แห่ง 3 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พล.4018 แยกทางหลวง

หมายเลข 1114 - บา้นบางขวญัมา้ อ.บางกระทุ่ม, เมอืง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 940,000                      

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พล.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 1115 - บา้นไทรยอ้ย อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย พล.4034 แยกทางหลวง

หมายเลข 1248 - บา้นแก่งทุ่ง อ.นครไทย จ.พษิณุโลก แห่ง 1 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 168,099,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 118,050,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 105,550,000              

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 105,550,000              

งบลงทนุ 105,550,000              

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View 

X-Ray ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยาน

พษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 6,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,550,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 99,550,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคาร AFL และเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า

 CCR ที่ท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟทางวิง่ ไฟทางขบั ไฟ Threshold 

End Light ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ Distance Marker Sign ท่า

อากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 71,550,000                   

โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 12,500,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ครุภณัฑ์ 12,500,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานพษิณุโลก 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 12,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,000,000                

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 24,000,000                

พฒันาทา่อากาศยานภาคเหนือ 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,000,000                   
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รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งจดุตรวจคน้รถยนต ์บริเวณหนา้ท่าอากาศ

ยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งจดุตรวจคน้บุคคล และยานพาหนะ และ

ปรบัปรุงกายภาพท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 26,049,500                

การพฒันาทา่อากาศยาน 26,049,500                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 26,049,500                

งบลงทนุ 26,049,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,049,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,549,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั แห่ง 1 17,049,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั แห่ง 1 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งภายในอาคารที่พกั

ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 3,500,000                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 222,586,900               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,017,700                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

งบลงทนุ 4,525,000                 

ครุภณัฑ์ 4,525,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้เบื้องตน้หลายพารามเิตอร ์

(Multiprobe) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Spectrophotometer แบบเคลือ่นที่ส  าหรบั

ตรวจวดัโลหะหนกั ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงั เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งน า้ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าซโีอดแีละบโีอดแีบบเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและประมวลผลขอ้มูล ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศแบบพกพาพรอ้ม

ชดุป้องกนัมลพษิ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง

 จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,700,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,992,700                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,992,700                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,992,700                 

งบลงทนุ 1,992,700                 

ครุภณัฑ์ 1,992,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,895,500                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ตวัอยา่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นอตัโนมตัิ (digital desiccator) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอกรด (fume hood) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3 

 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงั

ทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสงของสาร (UV-VIS 

spectrophotometer) พรอ้มชดุดูดตวัอยา่งอตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดไอระเหย ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3

  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 198,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็และชัน้วางอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 3  

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้พรอ้มอปุกรณ์ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 3  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 10,000                        

กรมทรพัยากรน า้ 39,468,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 26,394,600                
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โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 24,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 24,500,000                

งบลงทนุ 24,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองคู  บา้นโป่งหมอ้ขา้ว หมู่ที่ 4  ต าบลท่า

นางงาม  อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขานาง  บา้นยา่นใหญ่ หมู่ที่ 8  ต าบล

ท่านางงาม  อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บุ่งน า้ลดั  บา้นวงัชมพู หมู่ที่ 9  

ต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองด่านซ าเฮีย๊ะ  บา้นใหม่เขานอ้ย หมู่ที่ 13

  ต าบลแก่งโสภา  อ าเภอวงัทอง  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองทุ่งยาว  บา้นทุ่งยาว หมู่ที่ 1  ต าบลวงั

โพรง  อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองวงฆอ้ง  บา้นศรีจนัทร ์หมู่ที่ 8  ต าบล

ท่าสะแก  อ าเภอชาติตระการ  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 1,894,600                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 1,894,600                 

งบรายจ่ายอื่น 1,894,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ยม 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 813,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้น่าน

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,081,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,074,200                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,040,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,040,000                 

งบลงทนุ 6,040,000                 

ครุภณัฑ์ 6,040,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย  ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 7,034,200                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 7,034,200                 

งบลงทนุ 7,034,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,034,200                    

ค่าส ารวจออกแบบ 4,646,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 60 4,646,800                    
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ค่าควบคุมงาน 2,387,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั แห่ง 62 2,387,400                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 21,545,300                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 21,545,300                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 5,779,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนนครไทย  หมู่ที่ 4 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองกลุา  หมู่ที่ 

4  ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 2,949,000                 

งบลงทนุ 2,949,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,949,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,949,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนวดัวงัแร่  หมู่ที่ 3 

ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนศรีภริมยพ์ทิยา  หมู่ที่ 2

 ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่า

ไม ้2  หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 11,446,300                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,001,400                 

งบลงทนุ 1,001,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,001,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวงักุ่ม  หมู่ที่ 15 ต าบล

บางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นปลกัแรด  หมู่ที่ 5 

ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองโพทะเล  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,005,900                 

งบลงทนุ 1,005,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,005,900                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,005,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นยางแขวนอู่  หมู่ที่ 6 ต าบล

บางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองผกัหวาน  หมู่ที่ 9 

ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นแม่ระกา  หมู่ที่ 2 ต าบลแม่

ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวดัตายมใต ้หมู่ที6่ ต าบลวดัตายม 

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคุยยาง หมู่ที1่3 ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นคลองวดัไร่ หมู่ที4่ ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกร่าง หมู่ที7่ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่าคาย หมู่ที1่1 ต าบลท่าหมืน่ราม 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,320,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,320,000                 

งบลงทนุ 4,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,320,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแหว้ หมู่ที่ 6 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยตีนต ัง่ หมู่ที่ 1 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินตูม หมู่ที่ 12 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโคกวงัสาร หมู่ที่ 4 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางกระนอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโกรงเกรง หมู่ที่ 13 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแหลมเจดยี ์หมู่ที่ 8 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคุยยาง หมู่ที่ 13 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบางระก า (วดัสุนทรประดษิฐ)์ หมู่ที่ 7 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแหลมมะค่า (วดัป่าสามคัคีธรรม) หมู่ที่ 7 ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า

 จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นแหลมทอง หมู่ที่ 8 ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นไผ่ขอดอน (วดัหลวงพ่อแดง) หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินคล ี(โรงเรียนวงัทองพทิยาคม) หมู่ที่ 7 ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดนิทองพฒันา หมู่ที่ 11 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซ าเตย (กลุม่วดัใหม่ซ  าเตย) หมู่ที่ 2 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นใหม่ดนิทอง หมู่ที่ 6 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคลองวงัเรือ หมู่ที่ 16 ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 80,732,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 22,178,000                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 22,178,000                

เพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 22,178,000                

งบลงทนุ 22,178,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,178,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,178,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติภูหนิ

ร่องกลา้ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 22,178,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 32,725,900                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 31,215,900                

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 14,441,500                

งบลงทนุ 14,441,500                

ครุภณัฑ์ 1,918,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 57,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,523,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,523,000                   
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รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 2000 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 200 1,036,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 700 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 200 700,000                      

โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มลูพชืสมนุไพร 95,300                     

งบลงทนุ 95,300                     

ครุภณัฑ์ 95,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 13,001,300                

งบลงทนุ 13,001,300                

ครุภณัฑ์ 7,097,900                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,097,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตหา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 2,838,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 3,060,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,903,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,903,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ เขต

หา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 5,903,400                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 102,800                   

งบลงทนุ 102,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 20 102,800                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 3,575,000                 

งบลงทนุ 3,575,000                 

ครุภณัฑ์ 3,575,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 1,510,000                 

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 1,510,000                 

งบลงทนุ 1,510,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,510,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,510,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพษิณุโลก ระวาง 134 804,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 26 286,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 140 420,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,393,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 3,393,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 3,393,000                 

งบลงทนุ 3,393,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,393,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,393,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 870 3,393,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,960,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 2,960,800                 

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 2,960,800                 

งบด าเนินงาน 116,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 116,400                      

งบลงทนุ 2,844,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,844,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,844,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 60 308,400                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 40000 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 300 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 40000 116,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,474,700                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 19,474,700                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 7,920,000                 

งบลงทนุ 7,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,901,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,018,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 765,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หน่วย

พทิกัษป่์าบ่อภาค เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเมีย่งและภูทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 315,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัคนงาน 1 ครอบครวั หน่วย

พทิกัษป่์านาตอน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเมีย่งและภูทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 85,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั 

หมายเลขราชพสัดุ พล.1862 เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขานอ้ย-เขาประดู่ จงัหวดั แห่ง 1 364,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,253,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 963 4,949,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 59 303,200                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 10,724,200                

งบลงทนุ 10,724,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,724,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,724,200                   

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 4715 4,809,300                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1800 1,836,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 650 617,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 100 47,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 3164 1,550,400                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 3400 1,666,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 830,500                   

งบลงทนุ 830,500                   

ครุภณัฑ์ 830,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 830,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 43,000                        

กรมป่าไม ้ 72,822,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,108,500                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,108,500                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 1,108,500                 

งบลงทนุ 1,108,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,108,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,108,500                    
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 12 61,700                        

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 1585 935,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 95 46,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 2 2,000                         

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 14,688,400                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 7,410,000                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 7,410,000                 

งบลงทนุ 7,010,000                 

ครุภณัฑ์ 2,752,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,752,500                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุกน า้ดบัเพลงิแบบเอนกประสงคข์นาดความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจงัหวดัพษิณุโลก คนั 5 252,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,257,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,949,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยส่์งเสริมการควบคุมไฟป่า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,949,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 308,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 60 308,400                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 8 400,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 7,278,400                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 50 175,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 2,685,700                 

งบลงทนุ 2,685,700                 

ครุภณัฑ์ 1,257,700                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors) จงัหวดั ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        



45 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,428,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 719,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 140 719,600                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัพษิณุโลก หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,195,500                 

งบลงทนุ 1,325,500                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,300,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,300,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 420000 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 50000 82,500                        

งบอดุหนุน 1,710,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 600 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 600 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 600 480,000                      

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัพษิณุโลก หมู่บา้น 40 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัพษิณุโลก หมู่บา้น 30 360,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,850,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 5,850,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 5,850,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

งบลงทนุ 5,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,850,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 1500 5,850,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,214,600                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 30,214,600                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 25,403,900                

งบด าเนินงาน 1,362,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,362,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 854,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 206,400                      

งบลงทนุ 23,941,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,941,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,941,900                   

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 2000 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 220 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 2500 13,750,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 606000 999,900                      

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบกึ่งถาวร จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 35,000                        

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัพษิณุโลก หมู่บา้น 2 100,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 4,810,700                 

งบด าเนินงาน 580,700                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 580,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 73,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 500,000                      

งบลงทนุ 1,980,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,980,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 1200000 1,980,000                    

งบอดุหนุน 2,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 30 2,100,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 3 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 20,961,200                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 20,961,200                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 6,550,800                 

งบลงทนุ 6,550,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,550,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,550,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 6000 2,940,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 3540 3,610,800                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 13,581,400                

งบลงทนุ 13,581,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,581,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 405,600                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 405,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,175,800                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 287000 832,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพษิณุโลก กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัพษิณุโลก กโิลเมตร 103 529,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 20 19,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 10604 5,196,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 6194 6,317,900                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 29,404,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 29,404,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 29,404,000                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 29,404,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก

 ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานตรงั และทา่อากาศยานบรุีรมัย์ 29,404,000                

งบลงทนุ 29,404,000                

ครุภณัฑ์ 29,404,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 29,404,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน

พษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 29,404,000                   

กระทรวงพลงังำน 1,011,400                 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 1,011,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,011,400                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 1,011,400                 

ส่งเสริม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 517,500                   

งบลงทนุ 517,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 517,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 517,500                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงงาน ศูนยบ์ริการวชิาการที่ 10 

(จงัหวดัพษิณุโลก) ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงเกบ็พสัดุ ศูนยบ์ริการวชิาการที่ 10 

(จงัหวดัพษิณุโลก) ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 172,500                      

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 493,900                   

งบลงทนุ 493,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 493,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 493,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั สถานี 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเลก็ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้น า้ขะมนึ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั โครงการ 1 45,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โครงการพฒันา

เพือ่ความม ัน่คงพื้นที่ภูขดั ภูเมีย่ง ภูสอยดาว อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 328,300                      

กระทรวงพำณิชย์ 775,700                   

กรมการคา้ภายใน 775,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 775,700                   

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 775,700                   

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 775,700                   

งบลงทนุ 775,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 775,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 775,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปปรุงต่อเติมหอ้งปฏบิตัิการดา้นความชื้นพชืผล

การเกษตร ส านกังานสาขาช ัง่ตวงวดัเขต 1-4 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงประตูโรงจอดรถบรรทุก ส านกังานสาขาช ัง่ตวง

วดัเขต 1-4 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 55,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงติดต ัง้ตะแกรงโรงจอดรถบรรทุก ส านกังาน

สาขาช ัง่ตวงวดัเขต 1-4 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 350,000                      

กระทรวงมหำดไทย 707,243,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,480,500                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 233,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 233,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 233,100                   

งบรายจ่ายอื่น 233,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 233,100                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,407,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,407,400                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,407,400                 

งบลงทนุ 1,407,400                 

ครุภณัฑ์ 446,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 446,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัพษิณุโลก  ส านกังาน

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 446,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 961,400                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 345,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 345,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 8 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั แห่ง 1 616,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,000,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 13,950,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 1,920,000                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1,920,000                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 12,030,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 12,030,000                
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การบริหารงานอ าเภอ 12,030,000                

งบลงทนุ 12,030,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,030,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,453,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 473,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั แห่ง 1 707,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุที่วา่การอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งทะเบยีนที่วา่การอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 126,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงนอนกองรอ้ย อส. จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,085,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงนอนสถานฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด กองรอ้ย อส. 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,737,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,474,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,576,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอชาติตระการ 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 83,300                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั แห่ง 1 753,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 544,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กองรอ้ย อส. อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,528,000                    

กรมการพฒันาชมุชน 30,179,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 30,179,500                

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 30,179,500                

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 30,179,500                

งบลงทนุ 30,179,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,179,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,179,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 276,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอบางกระทุ่ม  ต าบล

บางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 179,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอชาติตระการ ต าบล

ป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถยนต ์ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชน

พษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 506,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารหอพกั 2 ชัน้ ขนาด 32 หอ้ง ณ ศูนยศึ์กษา

และพฒันาชมุชนพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอาหาร ขนาด 120 ที่น ัง่ ณ ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาชมุชนพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 4,000,000                    

กรมทีด่นิ 2,448,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,448,000                 
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โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,448,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 413,400                   

งบลงทนุ 413,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 413,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 413,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลปลกัแรด

 อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 238,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลวดัโบสถ์

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 174,900                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 2,034,600                 

งบลงทนุ 2,034,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,034,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,666,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,579,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

วดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 87,600                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 368,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 145,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3,405,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,014,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 2,014,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 2,014,000                 

งบลงทนุ 2,014,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,014,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,014,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,014,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,391,200                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,391,200                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,391,200                 

งบลงทนุ 1,391,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,391,200                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,391,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองชมุแสง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,567 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,391,200                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 385,053,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 35,721,000                

โครงการเสริมศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 35,721,000                

พฒันาศกัยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงเป้าหมายและเมอืงชายแดนภาคเหนือ 35,721,000                

งบลงทนุ 35,721,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,721,000                   



52 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,721,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันพ์ื้นที่แกม้ลงิบงึตะเคร็ง อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 35,721,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 49,508,200                

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 40,300,000                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 40,300,000                

งบลงทนุ 40,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,300,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,300,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง แห่ง 1 40,300,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 9,208,200                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 9,208,200                 

งบรายจ่ายอื่น 9,208,200                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัพษิณุโลก และพจิติร รายการ 1 9,208,200                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 298,871,900              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 298,871,900              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 298,871,900              

งบลงทนุ 298,871,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 298,871,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 298,871,900                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

และถนน คสล. บริเวณดา้นหนา้พระราชวงัจนัทน ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

 จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 672 เมตร แห่ง 1 43,677,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณชมุชนวดันอ้ย 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 365 เมตร แห่ง 1 28,561,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 8 ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ 

(ระยะที่ 2) ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 216 เมตร แห่ง 1 16,080,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 1 ต าบลวงัน า้คู ้

อ  าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ความยาว 579 เมตร แห่ง 1 29,217,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 3 ต าบลท่าโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 406 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทอง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 567 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 9 ต าบลวงฆอ้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 200 เมตร แห่ง 1 12,023,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ยม หมู่ที่ 1 บา้นบางบา้ ต าบล

ชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 568 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) หมู่ที่ 5

 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 520 เมตร แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลวงัน า้

คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 9 บา้นยา่นขาด 

ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณหมู่ที่ 3- หมู่ที่ 4 

ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณส านกัปฏบิตัิธรรม

แห่งที่ 2 (ระยะที่ 2) บา้นโลงใต ้หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม 

จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณหมู่ที่ 4 บา้นยา่น

ยาว ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 14,713,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 952,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 952,000                   

บริการดา้นช่าง 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั คนั 1 952,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 265,727,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 9 81,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,060,500              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 14,432,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 14,432,000                

งบอดุหนุน 14,432,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 14,432,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ยสนามฟตุซอล ขนาด

กวา้ง 19 เมตร ยาว 29 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร  

ยาว 22 เมตร และสนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 17 เมตร บา้น

เนินสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง แห่ง 1 740,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,620

 ตารางเมตร บา้นกอก หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นกร่าง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,645,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาแอโรบคิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40

 เมตร บา้นหนองแขม หมู่ที่ 4 ต าบลปลกัแรด เทศบาลต าบลบงึระมาณ 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

ยาว 30 เมตร ตลาดบา้นคลอง  ต าบลในเมอืง เทศบาลนครพษิณุโลก 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  บา้นไทรดงย ัง้ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั

ยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลเนินกุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุซอล ขนาด

กวา้ง 73 เมตร ยาว 110 เมตร ลานออกก าลงักาย ขนาดกวา้ง 8 เมตร 

ยาว 20 เมตร ลานแอโรบคิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สนาม

ฟตุบอล ขนาดกวา้ง 55 เมตร ยาว 75 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 10

 เมตร ยาว 18 เมตร สนามเปตอง 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18

 เมตร และสนามวอลเลยบ์อล  ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 25 เมตร 

โรงเรียนบา้นหนองขมิ้น หมู่ที่ 2 ต าบลไทรยอ้ย เทศบาลต าบลไทรยอ้ย แห่ง 1 1,567,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร  หมู่ที่ 17 ต าบลหนองกลุา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลุา 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,500,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 59,880,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 14,918,000                

งบอดุหนุน 14,918,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,918,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 14,918,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข.2527 คลองหว้ยซ า

ตอ้ง หมู่ที่ 8 บา้นท่าสวนยา ต าบลบา้นดง สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง

 2.50 เมตร กวา้ง 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดง อ าเภอชาติ แห่ง 1 1,042,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารระบายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5

 บา้นโนน ต าบลหนองกะทา้ว สนัฝายกวา้ง 1.50 เมตร สูง 3 เมตร กวา้ง

 22 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารระบายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 

10 บา้นโพธิ์เสด็จ ต าบลหนองกะทา้ว สนัฝายกวา้ง 1.50 เมตร สูง 1.80 

เมตร กวา้ง 20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนคร แห่ง 1 7,310,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข. 2527 หมู่ที่ 19 บา้น

นาเหนือ ต าบลบา้นกลาง สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร 

กวา้ง 17 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 1,989 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,166,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 44,962,000                

งบอดุหนุน 44,962,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,962,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 44,962,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นผารงัหม ีต าบลไทรยอ้ย  เทศบาลต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,815,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ที่ต ัง้บริเวณโรงเรียนบา้นเขาดนิ หมู่ที่ 5 บา้นเขาดนิ ต าบลไทรยอ้ย  

เทศบาลต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1 บา้นบงึล  า ต าบลนครป่าหมาก  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,230,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นโกรงเกรง ต าบลนครป่าหมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,802,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นนาขมุ ต าบลท่าชา้ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,448,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 10 บา้นปากคลองฉลอง ต าบลมะตอ้ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

มะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,734,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นดงสมอ ต าบลหนองแขม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

แขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (ขยายท่อเมนระบบ

ประปาหมู่บา้น) แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บา้นโคกมะตูม ต าบล

อรญัญกิ เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 9,726,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นปากพงิ ต าบลงิ้วงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 815,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้วดังิ้วงาม หมู่ที่ 4 บา้นงิ้วงาม ต าบลงิ้วงาม  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,678,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้ภายในเกษตรอ าเภอเมอืงพษิณุโลก หมู่ที่ 7 บา้นมาบหมู ต าบลบา้น

กร่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั แห่ง 1 2,776,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นแหลมโพธิ์ ต าบลบา้นกร่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

กร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,752,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บา้นเขาช ีต าบลบา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,309,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บา้นตานม ต าบลบา้นกลาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,056,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้ภายในบริเวณโรงเรียนบา้นสะเดา หมู่ที่ 1 บา้นสะเดา ต าบลหนอง

พระ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,338,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นคนัโชง้ ต าบลคนัโชง้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัโชง้ 

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,723,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นน า้โจน ต าบลคนัโชง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัโชง้ อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 539,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นนาขาม ต าบลบา้นยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง 

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 518,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บา้นป่าคาย ต าบลบา้นยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,143,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,548,100                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,548,100                 

งบอดุหนุน 2,548,100                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,548,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,548,100                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

จาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

จวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาตาจมุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนิน

หนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลป่าแดง เทศบาลต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นครชมุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาคลา้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เนิน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางโกลน องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางโกลน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

กะทา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลนครไทย เทศบาลต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยตีนต ัง่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นแยง เทศบาลต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองไร่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัโพรง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเนินมะปราง เทศบาลต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลดุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สาม

เรือน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสริิ

สุทธาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        



58 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลเนินกุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหว้ยแกว้ 2 เทศบาลต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ท่าตาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุยม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุยม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุแสงสงคราม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บงึกอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางระก า เทศบาลต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองกลุา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางระก าเมอืงใหม่ เทศบาลต าบลบางระก าเมอืงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบงึระมาณ เทศบาลต าบลบงึระมาณ อ าเภอบางระก า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัอทิก องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัอทิก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพนัเสา เทศบาลต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปลกัแรต เทศบาลต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านางงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านางงาม ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพรหมพริาม เทศบาลต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนัติ

กาวาส เทศบาลต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

ตาเปรี้ยว องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชงิหวาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาขมุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กรบัพวง

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หางไหล

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัธรรมราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จอมทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าทอง เทศบาลต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คุง้วารี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กร่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึพระ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พลาย

ชมุพล เทศบาลต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหวัรอ เทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอแข องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอแข ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยาง 

เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัพริก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัพริก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนที่

 14 วดัดอนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลนครพษิณุโลก เทศบาลนครพษิณุโลก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากโทก องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากโทก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

อรญัญกิ (2) เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขานอ้ย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาสมอ

แคลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองเป็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ริน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวงัทอง เทศบาลต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

พรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แสนสุขพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน 2

 บา้นกกไมแ้ดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหมืน่ราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหมืน่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุพรรณพนมทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ระกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ระกา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพระ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลวดัโบสถ ์  เทศบาลต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัน า้คบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิลาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเมอืง

อรญัญกิ (โคกชา้ง) เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัจนัทร ์อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลวดัโบสถ ์เทศบาลต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลทอ้แท ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 4,800,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 4,800,000                 
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งบอดุหนุน 4,800,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแขม คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 182,400,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 2,099,000                 

งบอดุหนุน 2,099,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที3่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมอแข องคก์ารบริหารส่วนต าบล คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลติร ฆ่าเชื้อแบบ

ตวัเลข Digital Timer เวลาอบแหง้ แบบมอเตอรห์นุนกลบัตดัไฟ

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมอแข องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสมอแข อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 85,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมอแข องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สมอแข อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 127,528,000              

งบอดุหนุน 127,528,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 127,528,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 127,528,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.10-005 สายบา้นถ า้พริก - โป่งแค หมู่ที่ 3 - 8 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,100 ตาราเมตร เทศบาลต าบล

บา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 3,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พล.ถ.60-001 สายบา้นนาตอน หมู่ที่ 1 - บา้นน า้จวง หมู่ที่ 13 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อ

ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 9,648,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางจราจร (โดยวธิ ีPavement In - 

Place Recycling) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.3- 0004 สายบา้นเขาดนิ

 - บา้นคลองซบัรงั หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,870 เมตร หนา 0.04 

เมตร เทศบาลต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 4,007,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.9-001 สายบา้นล าภาศ - คลองหวายโป่ง หมู่ที่ 6

 บา้นหวัเขา จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 4,050,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.45-002 สายบา้นท่าตาล - บา้นโกรงเกรง หมู่ที่ 3

 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,352 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 4,982,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พล.ถ.75-001 สายบา้นท่ามะขาม - บา้นโพธิ์แดน หมู่ที่ 1 - 8 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 4,290,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ พล.ถ.22-001 สาย พล.2052 บา้นหนองขานาง หมู่ที่ 6 กวา้ง 9 

เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,469,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.27-005 สายบา้นหนองกรบั - บา้นหนองนา 

หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 7,267,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.18-001 สายถนนเทศบาลซอย 12 - 13 บา้นวง

ฆอ้ง หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 6,008,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พล.ถ.40-003 สายบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 5 - บา้นบงึธรรม หมู่ที่ 8 กวา้ง 4 

เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลกุ

เทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,945,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พล.ถ.64-001 สายร่วมพฒันา หมู่ที่ 3 บา้นบางสะแก กวา้ง 6 เมตร ยาว

 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มท่อระบายน า้และบ่อพกั เทศบาล

ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 7,258,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 พล.ถ.860-011 สายสีก่ ัก๊นายจอม - ทางเชือ่มถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 กวา้ง

 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน า้

คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,400,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.63-053 สายบา้นน า้ริน - บา้นแก่งเจด็แคว หมู่ที่ 

11 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,248 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 8,960,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.59-004 สายนาตาด ี- แก่งทุ่ง หมู่ที่ 5 - 10 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 9,930,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.15-015 สายพรหมวถิ ีหมู่ที่ 12 - 1 

จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,287 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 3,895,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.30-004 สายบา้นบงึขนุนนท ์- บา้นคลอง

กรบัพวง หมู่ที่ 7 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 2,190,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.39-011 สายวดัใหม่ซ  าเตย หมู่ที่ 2 บา้นซ า

เตย กวา้ง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,798,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.1-0036 สาย อบจ.พล.3048 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1143 - บา้นนาตาจูม อ าเภอชาติตระการ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,075 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.56-035 สายทางหลวงหมายเลข 2013 

ตอนนครไทย - บ่อโพธิ์ ต าบลเนินเพิม่ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 10,717 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนคร สาย 1 8,810,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.3-0003 สายบา้นเกษตรสุข - บา้นเขาดนิ หมู่ที่ 

17 หมู่ที่ 5 ต าบลไทรยอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,260 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไทรยอ้ย สาย 1 3,103,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนโดยวธิเีสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.96-002 สายริมน า้ฝัง่ตะวนัตก 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,714 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

10,856 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสนามคล ีอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั สาย 1 5,614,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายหลา่ยโพธิ์ - วงัเป็ด หมู่ที่ 7 บา้นหลา่ยโพธิ์ ต าบลปลกัแรด กวา้ง 6 

เมตร ยาว 600 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบงึระมาณ อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,390,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นยา่นใหญ่ ถงึบา้นใหม่กรุงทอง หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายริมคลอง

ชลประทาน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 2,085 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,024,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ซอยทพิย์

พมิาน หมู่ที่ 5 บา้นคลองมหาดไทย ต าบลอรญัญกิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,340 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,443,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายหมู่บา้นบวัสเีงนิ หมู่ที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดั

จนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,327,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ พล.ถ.39-001 สายโรงน า้แขง็สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บา้น

คลองตาคง ต าบลดนิทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,135 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,540 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก สาย 1 1,800,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 10,723,200                

งบอดุหนุน 10,723,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,723,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 10,723,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 8,253,200                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งตาเปรี้ยว-ทุ่งน า้ใส 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสะพานหนิ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึระมาณ เทศบาลต าบลบงึ

ระมาณ อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนิลาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนิลาน อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลทอ้แท ้องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 6,205,100                    
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การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 29,640,000                

งบอดุหนุน 29,640,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,640,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 29,640,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสนามคล ี

หมู่ที่ 3 บา้นสนามคล ีต าบลสนามคล ีเทศบาลต าบลสนามคล ีอ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,651,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าสาน 

หมู่ที่ 4 บา้นยา่นยาว ต าบลโคกสลดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลดุ 

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 3,568,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโคกสลดุ 

หมู่ที่ 7 บา้นโฉงกลาง ต าบลโคกสลดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสลดุ

 อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,398,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นมะตอ้ง 

หมู่ที่ 3 บา้นมะตอ้ง ต าบลมะตอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะตอ้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 4,249,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหางไหล 

หมู่ที่ 4 บา้นหางไหล ต าบลมะตอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะตอ้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,825,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นมะตูม หมู่

ที่ 6 บา้นแหลมลาด ต าบลมะตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะตูม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 444,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบุ่ง หมู่ที่ 1

 บา้นท่าทอง ต าบลศรีภริมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีภริมย ์อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,411,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่างา่ม 

หมู่ที่ 2 บา้นท่างา่ม ต าบลศรีภริมย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีภริมย ์

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,008,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบาง

พะยอม หมู่ที่ 1 บา้นบางพะยอม ต าบลหวัรอ เทศบาลต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นจอมทอง 

หมู่ที่ 7 บา้นจอมทอง ต าบลจอมทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมทอง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 819,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแสงดาว 

หมู่ที่ 4 บา้นแสงดาว ต าบลปากโทก องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากโทก 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 752,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นน า้โคง้

เหนือ 1 หมู่ที่ 6 บา้นน า้โคง้เหนือ ต าบลแม่ระกา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นน า้โคง้

เหนือ 2 หมู่ที่ 6 บา้นน า้โคง้เหนือ ต าบลแม่ระกา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัประดู่ 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัประดู่ ต าบลวงัพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 4,218,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าวงัหญา้นาง 

หมู่ที่ 1 บา้นวงัประดู่ ต าบลวงัพกิลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,309,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 871,900                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 871,900                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 734,700                   

งบลงทนุ 734,700                   

ครุภณัฑ์ 599,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 537,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 2 57,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุพรอ้มไมโครโฟน  ส านกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอวงั

ทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 135,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 137,200                   

งบลงทนุ 137,200                   

ครุภณัฑ์ 137,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 137,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 4 23,200                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 96,110,200                

กรมคุมประพฤติ 964,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 964,700                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 964,700                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 964,700                   
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งบลงทนุ 964,700                   

ครุภณัฑ์ 201,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

 กองบนิ 46 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 4 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 45,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 23,700                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยว์วิฒัน์

พลเมอืง ป.พนั 104 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104   ต าบลอรญัญกิ

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 43,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง 

ป.พนั 104    ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง ศูนย์

ววิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104   ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ข ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง

 ป.พนั 104   ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เตียง 1 15,800                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 763,300                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 110,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหาร ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104 ต าบล

อรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 110,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 433,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงนอน ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 433,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 219,500                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหอ้งน า้ หอ้งสุขา ศูนยว์วิฒันพ์ลเมอืง ป.พนั 104 

ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 219,500                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 120,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 120,800                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 120,800                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 120,800                   

งบลงทนุ 120,800                   

ครุภณัฑ์ 120,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        



69 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 3 24,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 57,500                        

กรมราชทณัฑ์ 95,024,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 61,600                     

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 61,600                     

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 61,600                     

งบลงทนุ 61,600                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,600                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 61,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานที่เพือ่การควบคุมตวัและสถานที่เพือ่การ

ตรวจพสูิจนห์ญงิ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 61,600                        

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมระเบยีบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 66,000                     

โครงการพฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดกีลบัสู่สงัคม 66,000                     

อบรมผูต้อ้งขงัเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 66,000                        

รายการระดบัที1่: รถไถ  ขนาด 10 แรงมา้ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบล

วงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 66,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 90,608,200                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 90,608,200                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 90,608,200                

งบลงทนุ 90,608,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,608,200                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 167,800                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้น า้ดื่มส าหรบัผูต้อ้งขงัเรือนนอน 3 แดน เรือนจ า

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 167,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,688,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 5,688,100                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 714,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 179,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาน า้ดื่มส าหรบัผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบปัม้น า้อาคารเรือนนอนแดน 1  เรือนจ า

กลางพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 55,600                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 84,037,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแดนความม ัน่คงสูงสุดเรือนจ ากลางพษิณุโลก 

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 84,037,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,288,900                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 4,288,900                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 558,200                   

งบลงทนุ 558,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 558,200                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 558,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ Block Zone ส าหรบัผูต้อ้งขงัระหวา่ง

พจิารณาคด ีทณัฑสถานหญงิพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง งาน 1 558,200                      

ควบคุมผูต้อ้งขงั 3,730,700                 

งบลงทนุ 3,730,700                 

ครุภณัฑ์ 3,730,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,033,000                    

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 85 663,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง เรือนจ า

กลางพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 25 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 10 55,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบเปิด

ขา้งเททา้ย   เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 1,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ทณัฑสถานหญงิพษิณุโลก  

ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 26,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 196,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ีขนาด 5 แรงมา้ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

3,800 ลติรต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ เรือนจ ากลางพษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 502,900                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เรือนจ าจงัหวดั

พษิณุโลก  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 502,900                      

กระทรวงแรงงำน 4,822,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 309,600                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 309,600                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 37,600                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 37,600                     

งบลงทนุ 37,600                     

ครุภณัฑ์ 37,600                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 37,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งติดหนา้รถยนต ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดัพษิณุโลก 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 3 11,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังาน

แรงงานจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 26,500                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 272,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 272,000                   

งบลงทนุ 272,000                   

ครุภณัฑ์ 272,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 272,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 272,000                      

กรมการจดัหางาน 379,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 309,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   
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งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,118,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,118,700                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,118,700                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 4,118,700                 

งบลงทนุ 4,118,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,118,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,118,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาคอนกรีต อาคารบริหาร ต าบลมะตูม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประตูมว้นโรงฝึกอาชพี 6 ชดุ ต าบลมะตูม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,114,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงอาหาร ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม

 จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,376,700                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสโีรงฝึกอาชพี 6 โรง ต าบลมะตูม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 502,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีพีอ็กซีโ่รงฝึกอาชพี 1 โรง ต าบลมะตูม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 940,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 15,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 15,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 15,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 12,820,600                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 320,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 320,600                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 320,600                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 246,200                   

งบลงทนุ 246,200                   

ครุภณัฑ์ 246,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 79,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานผูบ้ริหารพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 33,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 115,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ตวั 1 25,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 74,400                     

งบลงทนุ 74,400                     

ครุภณัฑ์ 74,400                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพษิณุโลก  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

กรมศิลปากร 12,500,000                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 12,500,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 12,500,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาพระราชวงัจนัทน ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัแสดงนิทรรศการถาวรพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระ

พทุธชนิราช  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 10,000,000                   

กระทรวงศึกษำธิกำร 4,292,918,934            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 318,953,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 936,900                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 936,900                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 936,900                   

งบรายจ่ายอื่น 936,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 936,900                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 23,578,500                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 23,578,500                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 7,067,200                 

งบอดุหนุน 7,067,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,067,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,843,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 224,000                      

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 16,511,300                

งบอดุหนุน 16,511,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,511,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,063,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 448,000                      

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 204,819,800              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 204,819,800              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,155,700                

งบอดุหนุน 16,155,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,155,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,631,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,717,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,806,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 188,664,100              

งบอดุหนุน 188,664,100              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 188,664,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 160,639,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,302,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,411,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,255,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,054,900                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 89,186,700                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,571,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,571,500                 

งบลงทนุ 2,571,500                 

ครุภณัฑ์ 1,465,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,235,300                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

17ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 36,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ขนาด 5 ฟตุ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 17 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

17 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารสูงโลง่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 ต าบลหวัรอ

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 230,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,106,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายชือ่ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17   ต าบลหวั

รอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นหอ้งประชมุส านกังานศึกษาธกิารภาค 17   

ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 54,900                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 551,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17  

 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 500,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17   

ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 50,500                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,031,300                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,031,300                 

งบลงทนุ 1,031,300                 

ครุภณัฑ์ 1,031,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,031,300                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

17 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

17 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 680,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 680,000                   

งบลงทนุ 680,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 680,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 680,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ  ส านกังาน กศน.จงัหวดั

พษิณุโลก  ต าบลหวัรอ  อ าเภอเมอืงพษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 680,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 84,903,900                

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 84,903,900                

งบลงทนุ 84,903,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,903,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,903,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาพษิณุโลก แห่ง 1 84,903,900                   
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 943,221,534              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,182,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,182,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,182,154                 

งบด าเนินงาน 2,182,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,182,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,182,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนพรหม

พริามวทิยา ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียน

ประชาสงเคราะหว์ทิยา ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั พษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเนิน

มะปรางศึกษาวทิยา ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 654,423,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 641,398,800              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 641,398,800              

งบอดุหนุน 641,398,800              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 641,398,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 107424 641,398,800                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 107424 85,283,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 107424 41,982,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 107424 44,155,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 107424 74,039,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 107424 395,936,700                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 13,024,200                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 8,984,200                 

งบลงทนุ 8,984,200                 

ครุภณัฑ์ 3,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชน 3บา้นเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวทิยสมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัจนัทรต์ะวนัออก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสวนเมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลวดัตายม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองนาดงกวาง ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนดฎิฐอ ารุง ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัมะด่าน ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัวงัวน ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุ่งวทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขก็ ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเหลา่ขวญั(จ่างอนุเคราะห)์ ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกระบาก ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัโพรง ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,184,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,184,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชน 3บา้นเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ต าบลเนินกุ่ม

 อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวทิยสมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 284,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 249,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัจนัทรต์ะวนัออก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 277,900                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสวนเมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลวดัตายม อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหนองนาดงกวาง ต าบลหนองกลุา อ าเภอ

บางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 197,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนดฎิฐอ ารุง ต าบลมะตูม อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัมะด่าน ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัวงัวน ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุ่งวทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวฒันอ์ปุถมัภ)์ ต าบล

วงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเหลา่ขวญั(จ่างอนุเคราะห)์ ต าบลทอ้แท ้

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกระบาก ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัโพรง ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 4,040,000                 

งบลงทนุ 4,040,000                 

ครุภณัฑ์ 4,040,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,040,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตระแบกงาม ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นใหญ่ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกรุงกรกั ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยยาง ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสวยซงุ ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงโคกขาม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นประดาประชาราษฎร ์ต าบลบงึกอก อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุยมะตูม ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัจนัทร ์ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคุยม่วง ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองขานาง ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแตน ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคลองวดัไร่ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลา่ยขานาง ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่านางงาม ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัแร่ ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเรียงกระดก ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองออ้ ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางแกว้ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมบางระก า 8(หนองปลวก) ต าบลหนองกลุา อ าเภอ

บางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะโม่ประชาสรรค ์ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าไมง้าม ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่คลองเจริญ ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึบอน ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัเป็ด ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักลางสุริยวงศ ์ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมบางระก า 6(ท่ามะเกลอื) ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอ

บางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัอทิก ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกรบั ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาชกัหวาย ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมบางระก า 1(รุง้วไิล) ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอ

บางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมบางระก า 4(บางระก าชนูปถมัภ)์ ต าบลนิคมพฒันา

 อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมบางระก า 2(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนอภยั ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยางแขวนอู่ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแพงพวย ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองน า้เยน็ ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้งกระได ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่ระหนั ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักรมธรรม ์ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีวนาราม ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมอแข(พณิพลราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสมอแข อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะอกั(ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลดอนทอง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัวงักร่าง ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ต าบลปากโทก อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ค่อม(แพรประชาอปุถมัภ)์ ต าบลปากโทก อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนที่ 14 วดัดอนทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงวทิยา ต าบลบา้นป่า อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าตะเคียน ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทรีย ์ต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดังิ้วงาม ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธญิาณ(อ.ท.ผ.อปุถมัภ)์ ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัเขาราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไมย้างด า ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอ

เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบ่อทอง ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผารงัหม ีต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งยาว ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยา่นยาว ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางโทน ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรเ์จริญ ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรด์ าริ ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึล  า ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุใหญ่ ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามคลตีะวนัออก ต าบลสนามคล ีอ าเภอบาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลด ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงหม(ีธรรมรสอปุถมัภ)์ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสริิสุทธาวาส ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระพงั ต าบลวดัตายม อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตายม ต าบลวดัตายม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกสลดุ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระเศรษฐ ีต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสรรคว์ทิยา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัสาร ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พนมทอง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพนัชาล ีต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินทองราษฎรพ์ฒันา ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพรม ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเมอืง ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่(ด ารงคอ์ทุศิ) ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางสะพานประพนัธช์นานุสรณ์ ต าบลวงัทอง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดนิทอง ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงันกแอ่น ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าเตย(ประกอบนงนุชอปุถมัภ)์ ต าบลดนิทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองดู่ ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองงา ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเป็ด ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทางลดั ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงพลวง ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้เต่า ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัไมต้อก ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัดนิสอ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพระ ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเอี้ยงสามคัคี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขนุน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีธรรม ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ยาง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งบวัค า ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวดน า้มนั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนสองสลงึ ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตอน ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเปอะ ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหลม่ ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ภาคนอ้ย ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากรอง ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาหยา่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ปลา ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมากหล า่ ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเหนิ ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกม่วง ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนิลาด ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไก่เขีย่ ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขมุคนั ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคลา้ย ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทุ่งใหญ่ ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแฝก ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฟองแดง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้กุ่ม ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้คลาด ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตาก ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลอม ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เลา ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อโพธิ์ ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งตารอด ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งปลาฝา ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งผล า ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าคาย ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ารวก ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งกะเฌอ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางโกลน ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดคื้อ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระดาษ ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้สรา้ง ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลาน ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกอกพฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ไซ (สาขาร่องกลา้วทิยา) ต าบลเนินเพิม่ 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิริราษฎรพ์ฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ต าบลบ่อโพธิ์ 

อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทบัยายเชยีงวทิยา ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตกวทิยา ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองท าเนียบ ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึธรรมโรง ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึวทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะตอ้ง ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดใหญ่ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมะตอ้งประชาสรรค ์ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรตันประชานุกูล) ต าบลหนองแขม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเซงิหวาย ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าสีร่อ้ย ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัธรรมาราม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเมมสุวรรณาราม ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัยา่นยาวประชานุกูล ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงังิ้วงาม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไมแ้ก่น ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองหมอ้แกง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหอกลอง ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัเขาสมอครา้ ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีภริมยพ์ทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศึกษากลุบุตร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นท่างาม ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งเจด็แคว ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากระดุน ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนองปากพาน ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินมะคึด ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระบาก ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะคงั(จ่างอนุสรณ์) ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเจยีง ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคนัโชง้ ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองแท(้จ่างอนุกูลพทิยา) ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยปลาไหล ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 282,550,580              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,614,560                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2,614,560                 

งบลงทนุ 2,614,560                 

ครุภณัฑ์ 2,614,560                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 287,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นขนุน า้คบั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียน

เกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,200                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองหนิ ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้ไซ ( สาขาร่องกลา้วทิยา) ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั ใบ 2 24,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี โรงเรียนภูขดัรวมไทย

พฒันา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 83,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นถ า้พริก ต าบล

บา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบล

ป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่าแดง 

ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยทราย

เหนือ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่า

แดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 19,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 381,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบุ่งผล า ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยทรายเหนือ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหลงัเขา ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยทรายเหนือ ต าบลหว้ย

เฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดับ่อภาค ต าบลบ่อภาค 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลบา้นแยง 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 71,200                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหลงัเขา ต าบลหนองกะทา้ว

 อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นถ า้พริก ต าบลบา้นแยง 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,812,160                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาตอน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาลอ้ม ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เลา ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าคาย ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยกอกพฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

กรุงศรีเจริญ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

 3 บา้นเนินกุ่ม (ประชานุกูล) ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บางแกว้ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่านางงาม ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์งาม ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประชาสามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองหมอ้แกง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดันา

ขมุ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มะตอ้งประชาสรรค ์ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหา้ง ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หอกลอง ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัคุง้

วารี (อ าพนัอปุถมัภ)์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัยาง ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนป่าไม ้

อทุศิ 6 (ค่ายลูกเสอืแก่งซอง) ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินสะอาด ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิประกาย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เนินไมแ้ดง ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองเป็ด ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเขาไร่

ศรีราชา ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ปาด ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นไทรยอ้ย ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ทองประเสริฐ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขอนประชาสรรค ์ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพฒันาดงนอ้ย ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัโพรง ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัแหลมพระธาตุ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่ายาง ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งชา ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนที่ 11 วดัสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขก็ ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแก่งสฤษดิ์เสนาอปุถมัภ ์ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัดนิสอ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นใหม่ชยัเจริญ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าขนุน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขนุน า้คบั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าขนุน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 135,000                      
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ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 169,495,020              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 122,957,400              

งบลงทนุ 122,957,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 122,957,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,132,900                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นแม่ระกา ต าบลแม่ระกา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลแก่งโสภา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นซ าตะเคียน 

(ลส.ชบ.สมทุรปราการอปุถมัภ)์ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชน 15 บา้นเนินสวา่ง ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นแก่งสฤษดิ์เสนาอปุถมัภ ์

ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบลท่าสะแก 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นตอเรือ ต าบลวงันกแอ่น 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นป่าขนุน ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นขนุน า้คบั ต าบลบ่อภาค 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,096,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห)์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดับา้นไร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นท่าไมง้าม ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นคุยยาง ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองกวางลี้ 

(ประสทิธิ์ประชานุสรณ์) ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหลา่ยขานาง 

ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ 

(ด ารงคอ์ทุศิ) ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นบงึพรา้ว ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง หลงั 1 5,402,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัพนัชาล ีต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแก่งกลุาสามคัคี 

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแก่งกลุาสามคัคี 

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัวงัพกิลุ ต าบลวงั

พกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหว้ยเจยีง ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแก่งหวา้แก่งไฮ 

ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นป่าสกั (ทศพล

อนุสรณ์) ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนราษฎรศ์รทัธาวทิยา

 ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบล

บา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 1 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นใหม่ชยัเจริญ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงั หลงั 1 4,779,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นตอเรือ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบล

ป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์ หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังาน แบบที่ 1 สพป.พษิณุโลก เขต 3 ต าบล

วดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 4,410,800                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,272,800                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

วงัพกิลุ ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ราษฎรส์โมสร ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

แหลมพระธาตุ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ใหม่ทองประเสริฐ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองสะแกประชานุกูล ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เนินสุวรรณ ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,608,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 574,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมหาวนาราม ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 384,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 8 (บา้นมะขามสูง) ต าบลมะขามสูง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 52,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัวงักร่าง ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตาปะขาวหาย ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 255,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) ต าบลปากโทก อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 419,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 258,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึกระดาน (เมธาประชานุกูล) ต าบลบา้นป่า 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 120,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจ่าการบุญ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 322,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรอ้งยุง้ขา้ว ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 494,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ด า ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนที่ 14 วดัดอนทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 115,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอกั (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลดอนทอง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 102,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกวางลี้ (ประสทิธิ์ประชานุสรณ์) ต าบล

ดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 389,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินมะคึก ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่ราษฎรศ์รทัธาราม ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะพานที่ 3 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักรมธรรม ์ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกร่าง (พระขาวชยัสทิธิ์) ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 444,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยาง (มมีานะวทิยา) ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 327,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 176,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ระหนั ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 102,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพลายชมุพล ต าบลบา้นพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 178,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนที่ 11 วดัสุวรรณประดษิฐ ์ต าบลไผ่ขอดอน 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 221,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากพงิตะวนัตก ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางทราย (หลวงพณิพลราษฎร ์จู เกษกาญจน)์ 

ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 178,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 300,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจฬุามณี ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 209,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 143,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 245,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีรตันาราม (รตันราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 288,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชน1วดัสะกดัน า้มนั ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง แห่ง 1 370,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห)์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทรต์ะวนัตกมติรภาพที่ 73 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 339,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทรต์ะวนัออก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 328,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนากวางอ ัน้ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า แห่ง 1 341,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า แห่ง 1 418,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงโคกขาม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัเสา ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 312,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค ์ต าบลพนัเสา อ าเภอบาง แห่ง 1 312,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักรบัพวง ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 312,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองขานาง ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า แห่ง 1 181,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคุยขวาง ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 198,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมบางระก า 1 (รุง้วไิล) ต าบลชมุแสงสงคราม 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 85,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองออ้ ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า แห่ง 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพรหมเกษร ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า แห่ง 1 630,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตระแบกงาม ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบาง แห่ง 1 251,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัแร่ ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า แห่ง 1 283,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองพะยอม ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบาง แห่ง 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมบางระก า 6 (ท่ามะเกลอื) ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบาง แห่ง 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมบางระก า 4 (บางระก าชนูปถมัภ)์ ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 360,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่เจริญธรรม ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบาง แห่ง 1 434,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุยมะตูม ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัจนัทร ์ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 254,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับงึกอก ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดั แห่ง 1 312,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกรบั ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า แห่ง 1 299,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ทองประเสริฐ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาง (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลวงัยาง อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินดนิราษฎรอ์ทุศิ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอ

เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นไทรยอ้ย ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนิน แห่ง 1 179,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทรดงย ัง้ ต าบลวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขอนประชาสรรค ์ต าบลเนินมะปราง อ าเภอ

เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรกัไทยร่มเกลา้อปุถมัภ ์ต าบลชมพู อ าเภอเนิน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิประกาย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองเมอืง ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 228,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแม่ระกา ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 386,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะเดา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พรม ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 421,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเจริญผล ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับงึล  า ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม แห่ง 1 457,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ ์ต าบลท่าตาล อ าเภอ

บางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรส์โมสร ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบาง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ (วนัครู 2504) ต าบลวงัทอง อ าเภอ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางสะพานประพนัธช์นานุสรณ์ ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอ

เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเอี้ยงสามคัคี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินสะอาด ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง แห่ง 1 415,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง แห่ง 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นท่างาม ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทบัยายเชยีง ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหม แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองน า้สรา้ง ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 110,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวดัโบสถ ์(บ ารุงวุฒวิทิยา) ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 251,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 1,843,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าซา่น ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาขมุ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั แห่ง 1 239,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเหลา่ขวญั (จ่างอนุเคราะห)์ ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดั แห่ง 1 116,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัยา่นยาวประชานุกูล ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทองแท ้(จ่างอนุกูลพทิยา) ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเหนิ ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกม่วง ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ภาคนอ้ย ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 857,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พริก ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทอ้งโพลง ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากระดุน ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 104,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งตารอด ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศึกษากลุบุตร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินมะคึด ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งปลาฝา ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัวน ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั แห่ง 1 279,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะคงั (จ่างอนุสรณ์) ต าบลทอ้แท ้อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 104,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั แห่ง 1 152,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหนิลาด ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนิลาด ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 322,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งวทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชน8ราษฎรอ์ทุศิพทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนคร แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักระบงัมงัคลาราม (พศิาลประชาสรรค)์ ต าบล

หอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยปลาไหล ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 141,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแฝก ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 91,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้โจน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้กุ่ม ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคนัโชง้ ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทอ้งฟาน ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งตาเปรี้ยว ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทุ่งใหญ่ ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอนสองสลงึ ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 104,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งคนันา ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 174,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชาติตระการ ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติ แห่ง 1 500,000                      



101 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองตาล (ศรีรตันประชานุกูล) ต าบลหนองแขม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 251,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหนองปากพาน ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ์ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเปอะ ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขมุคนั ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 152,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากรอง ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 363,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระบาก ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 111,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาฟองแดง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะตอ้ง ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 125,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแยง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาตอน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 88,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคลองมะเกลอื ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 138,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิริราษฎรพ์ฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวดน า้มนั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งบา้นยางป่าคาย ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองมะคงั ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าคาย ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนเมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 385,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัน า้คบ ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองหมอ้แกง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 71,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยชา้งแทง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 273,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หกัศึกษา ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 221,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีภริมยพ์ทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขก็ใหญ่ ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขาหยา่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งเจด็แคว ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 114,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ตาก ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งบวัค า ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับา้นดง ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสงเคราะหพ์ทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาขาม ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั แห่ง 1 180,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหลม่ ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์นาจาน ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนคร แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดใหญ่ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 127,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ปลา ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 147,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชน17บา้นนาตาด ีต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเซงิหวาย ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 156,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินสุวรรณ ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคลา้ย ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวทิยสมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทบัยายเชยีงวทิยา ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ทองนอ้ย ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 210,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อโพธิ์ ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงังิ้วงาม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 137,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสะพานหนิ (วงศว์านประชาสรรค)์ ต าบลพหรม

พริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 294,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ลอม ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ารวก ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมาราม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 110,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมะตอ้งประชาสรรค ์ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 175,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาน ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดคื้อ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งกะเฌอ ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหวัเขาสมอครา้ ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 232,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหนอง ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ไซ ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย แห่ง 1 239,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี้ย ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 259,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกอกพฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางโกลน ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผดุงวทิยา ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 223,100                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 200,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 468,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับ่อภาค ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุน า้คบั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย แห่ง 1 789,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถ า้พริก ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 271,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายเหนือ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูขดัรวมไทยพฒันา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลงัเขา ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งผล า ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาบวัวทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 458,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 846,200                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนชมุชนวดัยา่นขาด 

(ประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 418,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองกะทา้ว ต าบลหนองกระทา้ว อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 427,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 28,174,660                

งบลงทนุ 28,174,660                

ครุภณัฑ์ 28,174,660                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,892,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวดัเมมสุวรรณาราม ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัแหลมเจดยี ์ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัวงัมะด่าน ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นนาฟองแดง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นยางโกลน ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดับางทราย (หลวง

พณิพลราษฎร ์จู เกษกาญจน)์ ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัปากพงิตะวนัตก

 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัจฬุามณี ต าบล

ท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบล

ท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองลาน 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัวงัเป็ด ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยา่นใหญ่ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบาง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัมหาวนาราม ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัคุง้วารี (อ าพนัอปุถมัภ)์ ต าบลท่าโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนองมะคงั ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัหนิลาด ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้โจน ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองกะทา้ว ต าบลหนองกระทา้ว 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห)์ ต าบลท่าโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นชาติตระการ 

ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นท่างาม

 ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองไผ่ 

ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นลาดคื้อ 

ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,900                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัวงัแร่ ต าบล

ชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนนิคมบางระก า 1 

(รุง้วไิล) ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม 

(วไิลราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบางแกว้ 

ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก

 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัยาง (มมีานะ

วทิยา) ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัจฬุามณี ต าบล

ท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนศรีภริมยพ์ทิยา 

ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนผดุงวทิยา 

ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าซา่น 

ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสมอสุวรรณา

ราม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ 

ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนรฐัราษฎร์

สงเคราะห ์ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดักรบัพวง 

ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นไร่ ต าบล

ดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยชา้งแทง 

ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบล

บา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวดัโบสถ ์(บ ารุงวุฒวิทิยา) 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยทอ้งฟาน ต าบลท่าสะแก

 อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดับา้นดง ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหนองพะยอม ต าบลชมุแสง

สงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัโป่งหมอ้ขา้ว ต าบลท่านางงาม

 อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสะอกั (ประชาอปุถมัภ)์ 

ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกวางลี้ (ประสทิธิ์

ประชานุสรณ์) ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองหนองเหลก็ ต าบลท่า

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดักระบงัมงัคลาราม (พศิาล

ประชาสรรค)์ ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบงึวทิยา ต าบลศรีภริมย ์

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดัยา่นขาด 

(ประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยเหนิ ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่างาม อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับางทราย (หลวงพณิพล

ราษฎร ์จู เกษกาญจน)์ ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัตาปะขาวหาย ต าบลหวัรอ 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 8 (บา้นมะขามสูง) 

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบงึกระดาน (เมธาประชานุ

กูล) ต าบลบา้นป่า อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดัยา่นขาด 

(ประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นน า้พริก ต าบลยางโกลน 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวทิยสมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี้ย ต าบลหว้ยเฮี้ย 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัวงัวน ต าบลวงัวน อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนบา้นน า้ภาคนอ้ย ต าบลป่า

แดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นน า้ภาคนอ้ย ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นนาหลม่ ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นเนินสุวรรณ ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นขอนสองสลงึ ต าบลท่าสะแก

 อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นน า้ภาคนอ้ย ต าบลป่าแดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 7,900                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นเนินสุวรรณ ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นยา่น

ใหญ่ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนชมุชน8

ราษฎรอ์ทุศิพทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

น า้กุ่ม ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองน า้สรา้ง ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

หอกลอง ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ไผ่ใหญ่ (ด ารงคอ์ทุศิ) ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

น า้ทองนอ้ย ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ซ าตะเคียน (ลส.ชบ.สมทุรปราการอปุถมัภ)์ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชน8ราษฎรอ์ทุศิพทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยเฮี้ย ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกกม่วง ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาเมอืง ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยน า้ปลา ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,854,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจอมทอง ต าบล

จอมทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชน 1 วดัสะกดั

น า้มนั ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัจนัทรต์ะวนัตก

มติรภาพที่ 73 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ ต าบล

บา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพลายชมุพล 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัปากพงิตะวนัตก 

ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพรหมเกษร ต าบล

ชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองพะยอม 

ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัแหลมเจดยี ์ต าบล

บางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองเตย ต าบล

บงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับงึกอก ต าบลบงึ

กอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัปรือกระเทยีม 

ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพนัเสา ต าบลพนั

เสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสนามคลตีะวนัตก

 ต าบลสนามคล ีอ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรม

ป่าไม ้2 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นปากยาง ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหว้ยพลู ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซ าหวาย ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาพราน ต าบล

บา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแถววงัน า้ใส

สามคัคี (คุรุราษฎรบ์  ารุง) ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ(วนัครู

 2504) ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัตาดราษฎร์

อทุศิ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 6(ค่าย

ลูกเสอืแก่งซอง) ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้พรม ต าบลวงั

นกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแก่งสฤษดิ์เสนา

อปุถมัภ ์ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซ าตะเคียน

(ลส.ชบ.สมทุรปราการอปุถมัภ)์ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเจริญผล ต าบล

หนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นน า้ปาด ต าบล

ชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นไทรยอ้ย 

ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาดนิ ต าบลไทร

ยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผาท่าพล ต าบล

บา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นล าภาศ ต าบล

บา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัขวญั ต าบลวงั

โพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประชาสงเคราะห์

พทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ไซ ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขก็ใหญ่ ต าบล

บา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเกษตรสุขราษฎรบ์  ารุง

 ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาหนอง ต าบล

หนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยเฮี้ย ต าบล

หว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบล

ชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยทอ้งฟาน 

ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขนุน า้คบั ต าบล

บ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยชา้งแทง 

ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองสะแกประชานุ

กูล ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองมะคงั ต าบล

ทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัทบัยายเชยีง 

ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศ์

วานประชาสรรค)์ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหางไหล ต าบล

มะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัคลองมะเกลอื 

ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแก่งคนันา ต าบล

คนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดันาขาม ต าบลบา้น

ยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัน า้คบ ต าบลบา้น

ยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแก่งบา้นยางป่าคาย 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับา้นนอ้ย ต าบล

หนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทรพัยไ์พรวลัย์

วทิยาคม ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัพกิลุวทิยศึกษา 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบ่อโพธิ์วทิยา ต าบล

บ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคนัโชง้พทิยาคม 

ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,493,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนวดั

โบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

วดัหวัเขาสมอครา้ ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นหนองกะทา้ว ต าบลหนองกระทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนรฐัราษฎรส์งเคราะห ์

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพนัเสา ต าบลพนั

เสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดักรบัพวง ต าบล

วงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกวางลี้ 

(ประสทิธิ์ประชานุสรณ์) ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ (ด ารงค์

อทุศิ) ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแม่ระกา ต าบล

แม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองเมอืง 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองน า้สรา้ง 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่ากระดุน ต าบล

ทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบล

ท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชน8ราษฎรอ์ทุศิ

พทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาแฝก ต าบลน า้

กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกระบาก 

ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นคลองตกวทิยา 

ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัวงัวน ต าบลวงัวน

 อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบล

มะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นน า้ทองนอ้ย 

ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัจฬุามณี ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองดู่ ต าบลวงั

โพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพรา้ว ต าบล

บา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าหนิลาด ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อ

โพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้โจน ต าบล

คนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้กุ่ม ต าบลน า้

กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองปลงิ 

ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดักระบงัมงัคลาราม

 (พศิาลประชาสรรค)์ ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัวงัมะด่าน ต าบล

วงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้ตาก ต าบล

หนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบล

บา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นป่ารวก ต าบลบ่อ

โพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองกระดาษ 

ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนสหภาพแรงงานการ

ไฟฟ้านครหลวง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัวงัแร่ ต าบลชมุแสง

สงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัแหลมเจดยี ์ต าบล

บางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสระโคล ่ต าบลหวัรอ 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองกวางลี้ 

(ประสทิธิ์ประชานุสรณ์) ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง ต าบล

ท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นคลองหนองเหลก็ 

ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนประชาสรรคว์ทิยา 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ์

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาเปอะ ต าบลชาติ

ตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชน8ราษฎรอ์ทุศิ

พทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนราษฎรส์ามคัคี ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัวงัมะด่าน ต าบลวง

ฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนศิริราษฎรพ์ฒันา ต าบล

หว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองกะทา้ว ต าบล

หนองกระทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาชกัหวาย 

ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัยางแขวนอู่ 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นยา่นใหญ่ 

ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนิประกาย

 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นซ าตะเคียน 

(ลส.ชบ.สมทุรปราการอปุถมัภ)์ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเจริญผล 

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสะเดา 

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัสริิสุทธาวาส 

ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นวดัโบสถ ์

(บ ารุงวุฒวิทิยา) ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าหนอง

ปากพาน ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดักระบงัมงัคลา

ราม (พศิาลประชาสรรค)์ ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัทอ้งโพลง 

ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนแก่งบา้นยางป่า

คาย ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนราษฎรศ์รทัธา

วทิยา ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบุ่งวทิยา 

ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนทบัยายเชยีง

วทิยา ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 

ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นน า้ทองนอ้ย

 ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโป่งกะเฌอ 

ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนราษฎรศ์รทัธา

วทิยา ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยหมากหล า่ ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัวงั

แร่ ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

พนัเสา ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

บวัจนัทร ์ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาชกัหวาย ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัตา

ปะขาวหาย ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

ประชาสรรคว์ทิยา ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แยง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

วดัยา่นขาด (ประชาสงเคราะห)์ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

สนามไชย ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ธรรมาราม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

ราษฎรศ์รทัธาวทิยา ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัวง

ฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

มะตอ้ง ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวทิย

สมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัวงั

ไมแ้ก่น ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัวงัเป็ด ต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคลองชา้ง ต าบล

วดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเนินสุวรรณ 

ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเหลา่ขวญั (จ่าง

อนุเคราะห)์ ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลวงัน า้

คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม (วไิล

ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่ากระดุน ต าบล

ทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาทุ่งใหญ่ ต าบล

นครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัท่าชา้ง ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม 

ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัทอ้งโพลง ต าบลดง

ประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบ่อโพธิ์ ต าบลบ่อ

โพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาเปอะ ต าบลชาติ

ตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าหนิลาด ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อ

โพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่า

งาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัวงังิ้วงาม ต าบลดง

ประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลดง

ประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนที่ 14 วดัดอน

ทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นชาติตระการ ต าบล

ชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองกระบาก 

ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเสนาสน ์ต าบลท่า

งาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบล

ท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนแก่งบา้นยางป่าคาย 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองขาหยา่ง 

ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเขก็ใหญ่ ต าบล

บา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัยา่นยาวประชานุกูล

 ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,349,500                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัปากพงิตะวนัตก ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัเนินมะคึก ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบางแกว้ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนทบัยายเชยีงวทิยา ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัทบัยายเชยีง ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัวงัเป็ด ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยา่นใหญ่ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัโพรง ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหวัเขาสมอครา้ ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเนินมะคึด ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนนิคมบางระก า 6 (ท่า

มะเกลอื) ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัแหลมเจดยี ์ต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยเจยีง ต าบลคนัโชง้

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นบุ่งวทิยา ต าบลศรี

ภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นแก่งหวา้แก่งไฮ ต าบล

หนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชาติตระการ ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนชมุชน8ราษฎรอ์ทุศิพทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอ

นครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดัเซงิหวาย ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแก่งเจด็แคว ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาคลา้ย ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบางยางพฒันา ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนประชาอปุถมัภ ์ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหว้ยปลาไหล ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัทุ่งตาเปรี้ยว ต าบลดงประค า อ าเภอพรหม

พริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบางยางพฒันา ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนครไทยวทิยาคม ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชาติตระการ ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยทอ้งฟาน ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติ

ตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคลองตาล (ศรีรตันประชานุกูล) ต าบลหนอง

แขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนรฐัราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบาง

ระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต าบลหนองกลุา อ าเภอบาง

ระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนดฏิฐอ ารุง ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสะพานหนิ (วงศว์านประชาสรรค)์ ต าบลพหรม

พริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนประชาสงเคราะหพ์ทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบางแกว้ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสะเดา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแก่งคนันา ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ไซ ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัปากพงิตะวนัตก ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัเซงิหวาย ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัสะพานหนิ (วงศว์านประชาสรรค)์ ต าบลพหรมพริาม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหวัยาง ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าสะแก ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนหว้ยปลาไหล ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแขม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัหว้ยด ัง้ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนประชาสงเคราะหพ์ทิยา ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนนครไทยวทิยาคม ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดั จอ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลดอนทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 41,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองมะคงั (จ่างอนุสรณ์) 

ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนวดัวงังิ้วงาม ต าบลดงประค า 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัปรือกระเทยีม ต าบลบงึกอก

 อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 11 144,100                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัวงักร่าง ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแม่ระหนั ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นวดัโบสถ ์(บ ารุงวุฒวิทิยา) 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัทองแท ้(จ่างอนุกูลพทิยา) 

ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบุ่งตารอด ต าบลยางโกลน 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบุ่งปลาฝา ต าบลยางโกลน 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม ต าบลดง

ประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนวดัคนัโชง้ ต าบลคนัโชง้ อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นสะอกั (ประชาอปุถมัภ)์ 

ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัหางไหล ต าบลมะตอ้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัทุ่งตาเปรี้ยว ต าบลดงประค า

 อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้หกัศึกษา ต าบลบา้นยาง

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นเนินทอง ต าบลบา้นดง 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 35,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม (วไิลราษฎร์

อปุถมัภ)์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกลุา ต าบลหนองกลุา

 อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลดอนทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนครไทยวทิยาคม ต าบลนคร

ไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัทบัยายเชยีง ต าบลทบัยาย

เชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัหางไหล ต าบลมะตอ้ง 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัทอ้งโพลง ต าบลดงประค า 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัน า้คบ ต าบลบา้นยาง อ าเภอ

วดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเขก็ใหญ่ ต าบลบา้นแยง 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดงวทิยา ต าบลบา้นป่า 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,584,660                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดับงึพระ (เหรียญ จ ัน่ อนุสรณ์) ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเนินดนิราษฎรอ์ทุศิ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง

 จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นใหม่ทองประเสริฐ ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ศึกษาลยั ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหลา่ย

ขานาง ต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

นางงาม ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวัวงั

กร่าง ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่

สามคัคี ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพนัชาล ี

ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเนิน

สะอาด ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อรญัญกิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 36 56,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แขม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัยาง

แขวนอู่ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแสง

ดาว (เทพประชานุสรณ์) ต าบลปากโทก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสะอกั 

(ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกร่าง 

(พระขาวชยัสทิธิ์) ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจฬุามณี

 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคุง้วารี 

(อ าพนัอปุถมัภ)์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

โพรง ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสริิ

สุทธาวาส ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ประกาย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน 15

 บา้นเนินสวา่ง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่ง

กลุาสามคัคี ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ

 6 (ค่ายลูกเสอืแก่งซอง) ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพนัชาลี

 ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เป็ด ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเจริญ

ผล ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้พริก ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่งตา

รอด ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

มะคึด ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขอน

สองสลงึ ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 3 4,740                         
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่ง

ทุ่ง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสมอ

สุวรรณาราม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ลอ้ม ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

แฝก ต าบลน า้กุ่ม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาขมุ

คนั ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขวด

น า้มนั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

เมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแยง 

ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โพธิ์นาจาน ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน17

บา้นนาตาด ีต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวทิย

สมัพนัธ ์ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

ลอม ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ทรายทอง ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าชา้ง 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าชา้ง 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

มะคงั ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนศึกษา

กลุบุตร ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดใหญ่ ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ท าเนียบ ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัธรรมา

ราม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมะตอ้ง

ประชาสรรค ์ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

กอกพฒันา ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

มะเกลอื ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ลาดคื้อ ต าบลหว้ยเฮี้ย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หนอง ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

โกลน ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาไก่

เขีย่ ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้เลา

 ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ตีนต ัง่ ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสหภาพ

แรงงานการไฟฟ้านครหลวง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หา้ง ต าบลวงัวน อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

วทิยา ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสมอแข (พณิพลราษฎรบ์  ารุง) ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัดนิสอ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินไมแ้ดง ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองเป็ด ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัดง

โคกขาม ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

ชกัหวาย ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนิลาด ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองขอนประชาสรรค ์ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

แหลมพระธาตุ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ท่ายาง ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เนินสะอาด ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัวงั

พกิลุ ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สะเดา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตระแบกงาม ต าบลชมุแสงสงคราม อ าเภอ

บางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมบางระก า 4 (บางระก าชนูปถมัภ)์ ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสริิสุทธาวาส ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัศรีวนาราม ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกรบั ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัคุยขวาง ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัวงัอทิก ต าบลวงัอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้ปาด ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพกุระโดน ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแก่งสฤษดิ์เสนาอปุถมัภ ์ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,563,860                 

งบลงทนุ 3,563,860                 

ครุภณัฑ์ 3,563,860                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 150,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,177,400                    



127 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3

 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์

อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 36,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบล

วดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบล

ดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 31,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบล

ดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 124,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 ต าบลดนิทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,101,760                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวดั

ราษฎรส์โมสร ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นผาท่าพล ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นซ าตะเคียน (ลส.ชบ.สมทุรปราการอปุถมัภ)์ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขก็ ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชน 3 บา้นเนินกุ่ม (ประชานุกูล) ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไทรดง

ย ัง้ ต าบลวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแยง 

ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าสกั 

(ทศพลอนุสรณ์) ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัยาง

แขวนอู่ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ประกาย ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหว้ยพลู 

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชน 15 

บา้นเนินสวา่ง ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นแก่ง

กลุาสามคัคี ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ 

6 (ค่ายลูกเสอืแก่งซอง) ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัโบสถ ์

ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 3,360                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหนิลาด 

ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 3 5,040                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาลอ้ม

 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

เมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัน า้คบ 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดันาขาม 

ต าบลบา้นยาง อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หนอง ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

พฒันาดงนอ้ย ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาดนิ ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แก่งสฤษดิ์เสนาอปุถมัภ ์ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

8ราษฎรอ์ทุศิพทิยา ต าบลเน่ินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แก่งหวา้แก่งไฮ ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นไทรยอ้ย ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึกระดาน (เมธา

ประชานุกูล) ต าบลบา้นป่า อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัตาดราษฎรอ์ทุศิ 

ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 14,799,100                

งบลงทนุ 14,799,100                

ครุภณัฑ์ 688,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 3 36,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 65,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นน า้จวง ต าบลบ่อ

ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ ต าบล

บ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ร่มเกลา้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 45,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 107,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนกลัยาณิวฒันา 1 ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้จวง ต าบลบ่อภาค 

อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 480,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

กลัยาณิวฒันา 1 ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้จวง ต าบลบ่อภาค

 อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนนคร

ชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย

 จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 160,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,110,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,576,700                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นน า้จวง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ หลงั 1 5,402,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนกลัยาณิวฒันา 1 ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อ

ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อ

ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 640,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,332,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครชมุพทิยา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนครชมุ อ าเภอ

นครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,332,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,201,900                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นร่ม

เกลา้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,201,900                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 78,572,100                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 73,770,500                

งบลงทนุ 73,770,500                

ครุภณัฑ์ 497,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 45,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 4,300                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 433,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบล

ท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,273,000                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,254,300                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนนครไทย  ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย หลงั 1 8,564,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนวงัทองพทิยาคม  

ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 12,097,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา

วทิยา  ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 14,297,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม  

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 11,450,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน อเนกประสงค ์6 ชัน้ โรงเรียนเฉลมิขวญัสตรี

 ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 12,845,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

ประค าพทิยาคม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,359,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ต าบลท่า

ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 565,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางระก าวทิยศึกษา ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัน า้คูศึ้กษา ต าบลวงัน า้คู ้อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทรพัยไ์พรวลัยว์ทิยาคม ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงั แห่ง 1 511,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคนัโชง้พทิยาคม ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์ แห่ง 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 509,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพทุธชนิราชพทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสงเคราะหว์ทิยา ต าบลหนองกลุา อ าเภอบาง แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทรยอ้ยพทิยาคม ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง แห่ง 1 469,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัพกิลุวทิยศึกษา ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 511,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงประค าพทิยาคม ต าบลดงประค า อ าเภอพรหม แห่ง 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกร่างวทิยาคม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อโพธิ์วทิยา ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดั แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลางพทิยาคม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 511,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัมะด่านพทิยาคม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม แห่ง 1 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ 

อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิขวญัสตรี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 469,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรหมพริามวทิยา ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม แห่ง 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนยางโกลนวทิยา ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุแสงสงคราม(อดุรคณารกัษอ์ปุถมัภ)์ ต าบลชมุแสง

สงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้รินพทิยาคม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเนินสะอาดวทิยาคม ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 511,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าทองพทิยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 469,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองพระพทิยา ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัทองพทิยาคม ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพทิยาคม ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 301,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนทองวทิยา ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก แห่ง 1 238,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 499,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนน า้รินพทิยาคม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอวงัทอง แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนหนองพระพทิยา 

ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 304,300                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,801,600                 

งบลงทนุ 4,801,600                 

ครุภณัฑ์ 4,801,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,801,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัทอง

พทิยาคม ต าบลชยันาม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นกร่าง

วทิยาคม ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนครบาง

ยางพทิยาคม ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสวนเมีย่ง

วทิยา ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัพกิลุ

วทิยศึกษา ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนไทรยอ้ย

พทิยาคม ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวงัมะด่าน

พทิยาคม ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนยางโกลน

วทิยา ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 13,144,300                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 127,400                   

งบลงทนุ 127,400                   

ครุภณัฑ์ 127,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุ

กูล ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 28,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 47,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกูล

 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 47,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกูล ต าบลมะขามสูง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกูล ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,400                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 688,500                   

งบลงทนุ 688,500                   

ครุภณัฑ์ 688,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 7 จงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบล

ท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 210,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 7 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 3 28,500                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 4,188,400                 

งบลงทนุ 4,188,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,188,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,188,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกูล ต าบล

มะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,243,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 7 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 1,945,000                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 8,140,000                 
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งบอดุหนุน 8,140,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,140,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 8,140,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,953,600                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 12,655,200                

งบลงทนุ 12,655,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,655,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,591,800                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครูแบบ 203/27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 

ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 846,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,073,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 545,400                      

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 

ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 527,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,249,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,249,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 740,800                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบล

เนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ถงั 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 198,500                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 298,400                   

งบลงทนุ 298,400                   

ครุภณัฑ์ 298,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 171,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 171,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 27,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์23 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก กลอ้ง 2 100,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 5,771,000                 

พฒันาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นโรงเรียนวทิยาศาสตรภู์มภิาค 3,771,000                 

งบลงทนุ 3,771,000                 

ครุภณัฑ์ 421,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 144,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ตะ๊เกา้อี้ส  าหรบันัง่ท  างานหอพกันกัเรียนโรงเรียน

จฬุาภรณราชวทิยาลยัพษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง จงัหวดั ชดุ 1 144,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 277,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ตะ๊เกา้อี้นกัเรียน(แบบไมโ้ครงสรา้งเหลก็)

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยัพษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 277,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,350,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ก ัน้รอบสระภายในโรงเรียน โรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยัพษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั พษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนจฬุา

ภรณราชวทิยาลยัพษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,900,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

23  ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม  

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 484,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 484,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 484,000                   

งบด าเนินงาน 484,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 484,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 484,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,181,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,181,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 204,000                   

งบด าเนินงาน 204,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 204,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 937,000                   

งบด าเนินงาน 937,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 937,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 937,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 123,370,500              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 73,140,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 73,140,800                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 59,355,300                

งบอดุหนุน 59,355,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,355,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 59,355,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 11,860,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,727,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,337,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,633,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 33,797,000                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 13,785,500                

งบอดุหนุน 13,785,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,785,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 13,785,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,356,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 311,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 610,200                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 644,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 10,863,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 50,229,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,197,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 15,197,300                

งบลงทนุ 15,197,300                

ครุภณัฑ์ 3,700,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา วทิยาลยัการอาชพีนคร

ไทย ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืติดต ัง้ไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร  

วทิยาลยัเทคนิคสองแคว ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 165 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคสองแคว ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 2 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,497,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,497,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัการอาชพีนครไทย  ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดั หลงั 1 11,497,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัสารพดั

ช่างพษิณุโลก ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,500,000                    
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ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 30,532,400                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 30,532,400                

งบลงทนุ 30,532,400                

ครุภณัฑ์ 3,850,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

พณิชยการบงึพระพษิณุโลก ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัพณิชยการ

บงึพระพษิณุโลก ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัดว้ยแสงเลเซอรพ์รอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิค

พษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 350,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,682,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,682,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการและหอพกัพรอ้มครุภณัฑแ์ละลฟิท ์ 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั หลงั 1 26,682,400                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุสมัมนา สถาบนัการอาชวีศึกษา

ภาคเหนือ 3  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 800,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็แบบอเนกประสงคค์วบคุมดว้ย

คอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคพษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวเิคราะหข์า่ยวงจรไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิค

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 1,000,000                    

มหาวทิยาลยันเรศวร 2,433,157,700            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 111,395,800              

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 65,956,200                

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 539,900                   

งบอดุหนุน 539,900                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 539,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาบุคลากรและ

เครือขา่ยวจิยั โครงการ 0 539,900                      

สนบัสนุนใหไ้ดม้าตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรม 23,643,600                

งบลงทนุ 8,204,600                 

ครุภณัฑ์ 6,524,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,524,600                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัอากาศ ควบคุมความชื้น พรอ้มการติดต ัง้และ

ทดสอบระบบ  ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร จดัการโครงการที่

ส่งขอรบัการพจิารณาความปลอดภยัทางชวีภาพ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 1,267,300                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดติดไฟ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 428,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งตาฉุกเฉิน ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 401,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ ผนงั ประตู ในส่วนหอ้งปฏบิตัิการ non 

infectious  ใหเ้ป็นหอ้งปฏบิตัิการชวีนิรภยัระดบั ABSL2 ต าบลท่าโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 1,680,000                    

งบอดุหนุน 15,439,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,439,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนใหไ้ด ้

มาตรฐานการวจิยั/อตุสาหกรรม โครงการ 0 15,439,000                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการวจิยัและนวตักรรม 41,772,700                

งบลงทนุ 21,273,000                

ครุภณัฑ์ 5,050,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอตัโนมตัิตรวจสารชวีเคมดีว้ยหลกัการทางอมิมูโน

เคมมสิทรี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจวดัความสมบูรณ์ของเมด็เลอืด ต าบลท่า

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 2,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,223,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,223,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเลี้ยงสตัวท์ดลองที่ไดม้าตรฐานสากลพรอ้ม

หอ้งปฏบิตัิการศึกษาวจิยัและทดสอบดา้นความปลอดภยัตามขอ้ก าหนด 

ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 16,223,000                   

งบอดุหนุน 20,499,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,499,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการวจิยัและ โครงการ 0 20,499,700                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 17,533,600                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 17,533,600                

งบอดุหนุน 17,533,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,533,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 17,533,600                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 17,257,800                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 17,257,800                

งบอดุหนุน 17,257,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,257,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิ โครงการ 0 17,257,800                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 10,648,200                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 10,648,200                
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งบอดุหนุน 10,648,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,648,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ 0 10,648,200                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,740,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่เตรียมอาชพีและพฒันาสมรรถนะเพือ่

การมงีานท า 1,500,000                 

ผลติและพฒันาก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการเสริมสรา้งความรู ้ทกัษะวชิาชพี

และทกัษะชวีติ โครงการ 0 1,500,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 240,000                   

พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู ้เพือ่สรา้งคุณลกัษณะทีจ่  าเป็นในศตวรรษที ่21 240,000                   

งบรายจ่ายอื่น 240,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการพฒันาทกัษะแนวคิดเชงิค านวณ

อยา่งเป็นระบบของเด็ก โครงการ 0 240,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 8,374,500                 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 8,374,500                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15 ปี 8,374,500                 

งบอดุหนุน 8,374,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,374,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 8,374,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 0 1,370,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 560,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 623,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 4,653,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 1,166,700                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 147,304,700              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 86,100,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 86,100,000                

งบอดุหนุน 86,100,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 86,100,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 240 86,100,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 17,156,600                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 17,156,600                

งบอดุหนุน 17,156,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,156,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 120 17,156,600                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 8,000,000                 

การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก ทุน 0 8,000,000                    
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โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 24,500,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน 24,500,000                

งบอดุหนุน 24,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 24,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้นแพทยศาสตร์ 60 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 50 12,500,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 11,548,100                

เพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 11,548,100                

งบด าเนินงาน 11,548,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,548,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 240,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,519,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 1,519,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 9,500,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 1,568,300,700            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,568,300,700            

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 1,568,300,700            

งบบคุลากร 380,063,700              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 320,977,800                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 483 244,432,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 395 33,460,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 505 28,177,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 52 14,063,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 843,800                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 59,085,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 109 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 120 29,085,900                   

งบด าเนินงาน 40,257,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,257,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 40 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 40 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 108 4,974,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 10 136,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 0 23,967,600                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 0 4,958,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 0 7,460,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 0 4,958,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 0 6,590,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 0 5,409,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 0 4,404,000                    
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รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 0 1,005,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 0 1,764,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ อตัรา 0 1,080,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 0 684,000                      

งบอดุหนุน 1,147,979,900            

เงนิเดอืน 1,125,867,500               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 2525 1,123,749,300               

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: อตัราเกษยีณที่ไดร้บัคืน อตัรา 15 1,999,200                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 22,112,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 22,112,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 516,042,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 278,031,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 278,031,500              

งบด าเนินงาน 125,707,900              

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,221,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 90,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 196,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 349,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 349,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,600,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 6,600,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 33,966,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 84,486,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 2,975,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 313,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 81,198,000                   

งบลงทนุ 146,560,100              

ครุภณัฑ์ 50,060,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 50,060,100                   

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างน า้ แบบที่ 1 ต าบลท่าโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างน า้ แบบที่ 2 ต าบลท่าโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างน า้ แบบที่ 3 ต าบลท่าโพธิ์

 อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั แบบที่ 1 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั แบบที่ 2 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั แบบที่ 3 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 329,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์สแตนเลส แบบที่ 1 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งประชมุ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 14,370,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงอาคารอเนกประสงค ์ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 13,337,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบไฟเวทอีาคารอเนกประสงค ์ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 3,242,600                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพอาคารอเนกประสงค ์ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 12,196,700                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรอ์าคารอเนกประสงค ์ ต าบล

ท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 4,387,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 96,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งพระราชทานปริญญาบตัรพรอ้มครุภณัฑ ์ 

ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 47,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 49,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 49,500,000                   

งบอดุหนุน 5,763,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,763,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาเภสชัศาสตร์ 0 2,854,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชั

ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิองคก์ารผูบ้ริหารคณะ

ทนัตแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิสถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาสหเวช 0 2,574,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา 0 200,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 133,253,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 133,253,300              

งบด าเนินงาน 20,887,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,887,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 157,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 356,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 413,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 413,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 139,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 125,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 136,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 136,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 19,560,000                   

งบลงทนุ 104,968,200              

ครุภณัฑ์ 30,518,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,518,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มระบบควบคุม

พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 1,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ผา้ม่านกนั UV พรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงับรรยาย ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1028 2,570,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้ขาว ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 100 220,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านทบึแสงส าหรบัหอ้งเรียน ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบที่ 2 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ตวั 1480 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 15 345,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 49 1,274,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 8 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 27 999,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี  ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 471 18,840,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 41 1,968,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดแบบอะนาลอ็ก พรอ้มติดต ัง้  ต าบลท่า

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 234,100                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มติดต ัง้ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฉุกเฉิน ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 30 174,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 44,000 บทียูี ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 3 147,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,450,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,450,100                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันามาตรฐานและเฝ้าระวงัการ

ปนเป้ือนสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในผลติภณัฑอ์อกานิก ในสนิคา้เกษตรและ

ผลติภณัฑช์มุชน ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 26,450,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกลุม่อาคารที่มอีายกุารใชง้าน 10 ปีขึ้นไป  ต าบล

ท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 48,000,000                   

งบอดุหนุน 7,398,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,398,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร(์ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 7,098,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา 0 300,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 88,131,500                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 88,131,500                

งบด าเนินงาน 7,483,900                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,483,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 201,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 324,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 445,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 445,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 113,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 113,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,299,200                    

งบลงทนุ 80,065,600                

ครุภณัฑ์ 22,065,600                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,065,600                   

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 24000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA   ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3,500 ANSI Lumens   ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 36 1,090,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA   ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3,000 ANSI Lumens   ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 63 1,757,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 21 987,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 4 114,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 6 136,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 3 108,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 12 482,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 44000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 29 1,545,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 48000 บทียูี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 60 3,354,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งขอ้มูลศูนยก์ลางของมหาวทิยาลยั   ต าบลท่า

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 12,391,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณกลุม่อาคารสาธารณสุข   ต าบลท่า

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงเรียนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยันเรศวร 

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและผงับริเวณโรงเรียนมธัยม

สาธติมหาวทิยาลยันเรศวร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั รายการ 1 25,000,000                   

งบอดุหนุน 582,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 582,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิคณะกรรมการกฬีา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 0 25,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมAsia Pacific Student

 Association(APSSA) 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิสมาคม

สถาบนัการศึกษาแห่งภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต(้ASAIHL) 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการพฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชกิ ABEST21 0 40,000                        

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 8,562,700                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 8,562,700                 

งบอดุหนุน 2,011,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,011,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัการชนัสูตรพลกิศพ 0 2,011,200                    

งบรายจ่ายอื่น 6,551,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 0 6,551,500                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 8,063,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 8,063,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,063,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 0 8,063,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 80,000,000                

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 80,000,000                

การพฒันาระบบฟ้ืนฟูสุขภาพและทอ่งเทีย่วผูสู้งอาย ุ แบบครบวงจร เพือ่คุณภาพ

ชวีติและอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอาย ุต าบลท่าโพธิ์    อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 80,000,000                   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,849,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,849,200                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,849,200                 

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,849,200                 

งบอดุหนุน 1,849,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,849,200                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่พรอ้มที่รองนัง่บุนวม   วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  

ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 300 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  

ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 7 212,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิ

ราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 25 145,000                      

รายการระดบัที1่: เคาทเ์ตอรย์มืคืนส าหรบัหอ้งสมดุ วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิ

ราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 18,100                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั จอ 7 91,700                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืเหลก็สูงแบบวางไดส้องหนา้ วทิยาลยัสงฆ์

พทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชัน้ 8 126,400                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืเหลก็สูงแบบวางหนา้เดยีว วทิยาลยัสงฆ์

พทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชัน้ 2 25,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงประจ าหอ้งเรียน วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช 

 ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟาส าหรบันัง่อ่านหนงัสอื วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  

ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูว้างหนงัสอืเหลก็เตี้ยแบบบานเลือ่นกระจกใส วทิยาลยั

สงฆพ์ทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 6 51,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ 

วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส าหรบัอ่านหนงัสอื พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิ

ราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 3 26,700                        

รายการระดบัที1่: ม่านปรบัแสง ส าหรบัหนา้ต่างส านกังาน วทิยาลยัสงฆพ์ทุธ

ชนิราช  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 11 132,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 457,866,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,046,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 3,046,900                 

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 3,046,900                 

งบอดุหนุน 3,046,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,046,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 7 3,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,924,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 2,913,900                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 2,913,900                 

งบอดุหนุน 2,913,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,913,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 840 2,913,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 840 434,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 840 270,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 840 284,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 840 1,536,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 840 388,200                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 28,010,300                

การพฒันาทอ้งถิน่ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 28,010,300                

งบรายจ่ายอื่น 28,010,300                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชถฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 28,010,300                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 275,799,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 275,799,900              
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สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 275,799,900              

งบบคุลากร 77,280,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 64,634,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 101 50,249,400                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 75 5,044,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 75 5,044,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 61 4,321,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 61 4,321,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15 5,019,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,645,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 11 4,064,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 36 8,581,200                    

งบด าเนินงาน 12,816,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,816,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 22 1,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 49 918,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัครูการศึกษาพเิศษ อตัรา 3 90,000                        

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 23 3,554,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 23 3,395,600                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 158,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 17 3,151,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 17 2,992,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 26 158,800                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 590,400                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 9 590,400                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 590,400                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 9 590,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 36 468,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 36 369,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 11 99,000                        

งบอดุหนุน 185,703,100              

เงนิเดอืน 185,703,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 527 182,172,700                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 54 3,530,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 54 3,530,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 148,095,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 84,240,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 84,240,900                

งบด าเนินงาน 16,672,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,230,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 735,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,495,000                   
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ค่าสาธารณูปโภค 3,442,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 629,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,812,500                    

งบลงทนุ 67,568,100                

ครุภณัฑ์ 24,278,400                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,278,400                   

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส แบบ 2 ประตู  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 115,500                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส แบบ 3 ประตู  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 51,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูมติ า่ -40 องศาเซลเซยีส ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนขนาดเลก็ ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลก็โตรโฟรีซสิชนิดแนวนอนขนาดเลก็ 8-15 wells

  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอเิลก็โตรโฟรีซสิชนิดแนวนอนขนาดกลาง 15-20 

wells ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนความเร็วสูงขนาดเลก็  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิแบบ 8 ช่อง   ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 194,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารเป็นเน้ือเดยีวกนั (Vortex) ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 15,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกรองสารละลายพรอ้มเครื่องปัม๊สุญญากาศ สาขาจลุ

ชวีวทิยา ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ควบคุมอณุหภูม ิต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊สาธติพรอ้มอ่างลา้ง ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 400,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้อดัความดนั ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 6 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็อปุกรณ์บานเลือ่นกระจก ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรเยบ็ผา้กระเป๋าหิ้วระบบคอมพวิเตอร ์ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เตาไทยชนิด 3 หวัเตา ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เตา 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์12 ช่อง ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เตารีดไอน า้แบบยนื ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เตา 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนั ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 40,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: โมเดลฟนั ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก โมเดล 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทอ้งจ าลอง ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: กระเป๋าพยาบาลฉุกเฉิน ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัเอนกประสงค ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 20 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 48 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัระบบสปริงและชดุวดัส่วนสูง ต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมแิละความชื้น ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย แบบหวัเดยีว 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกรองสารละลาย พรอ้มเครื่องปัม๊สุญญากาศ สาขา

ชวีวทิยา ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารความเร็วสูง ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาด 1.2 เมตร แบบต่อท่อพรอ้มระบบ

ระบายอากาศ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สาร ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องแกว้และอปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแยกตะกอนแบบควบคุมอณุหภูม ิ ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ Camera Lucida ส าหรบักลอ้งจลุทรรศน ์

แบบเลนสป์ระกอบ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั ชดุ 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นพรอ้มกวนสารละลาย แบบหลายหวั 6

 หวั ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี หอ้งปฏบิตัิการคณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้ส าหรบัอาหารภายใตส้ภาวะอณุหภูมติ า่ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดัหาปริมาณเยือ่ใย ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟพรอ้มตวัตรวจวดัแบบ FID และ

 TCD ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ (Freeze Dryer)   ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองโรงจกัรตน้ก าลงัไอน า้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการแผ่รงัสคีวามรอ้น ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการแลกเปลีย่นความรอ้นแบบแผ่น ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ชลศาสตร ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ทดลองกงัหนัน า้แบบไหลตามแนวแกน ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ทดลองวดัอตัราการไหลเวยีน ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองอโุมงคล์ม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกั (Core Switch) พรอ้มดว้ย

 Access Switch ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัท ์IP Phone  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 620,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) 

แบบที่ 2 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 480,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวตัต ์พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 1,904,600                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรม minitab ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โปรแกรม 1 176,600                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม Arena ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โปรแกรม 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มโตะ๊และเกา้อี้  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 61 1,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลพลายชมุพล

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เชือ่มต่อสญัญาณโทรศพัท ์ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 250,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบรกัษาความปลอดภยัและป้องกนัไวรสั ต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 214,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรบังานประมวลผล ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเอกสารแบบป้อนความละเอยีดสูง ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานอธกิารบด ีต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 235,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,289,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,347,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช าโดมใส ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 347,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการพฒันาผลติภณัฑ ์ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

วศิวกรรมเครื่องกล ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั หลงั 0 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,242,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยเ์รียนรูเ้อนกประสงค ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 17,242,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,700,700                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 49 ที่น ัง่ต่อ (หอ้ง IT403)  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 729,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 49 ที่น ัง่ต่อ (หอ้ง IT402)  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 729,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 36 ที่น ัง่ต่อ (หอ้ง IT405)  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 594,700                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 49 ที่น ัง่ต่อ (หอ้ง IT404)  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 729,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 10 ที่น ัง่ต่อ (หอ้ง IT406)  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 250,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงลานกจิกรรม ช ัน้ 1 อาคารศูนยภ์าษาและ

คอมพวิเตอร ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 49 ที่น ัง่ต่อ(หอ้ง IT401) ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 729,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 58,635,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 58,635,000                

งบด าเนินงาน 10,235,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,003,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมา 0 735,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 735,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 6585 5,268,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,232,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 395,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,437,500                    

งบลงทนุ 47,799,200                

ครุภณัฑ์ 13,272,800                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,272,800                   

รายการระดบัที1่: โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (English 

Discoveries) ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โปรแกรม 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 8 225,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 20 648,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 60 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟหอ้งประชมุ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 239,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 50 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ต าบลพลายชมุพล

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนิทรรศการเคลือ่นที่ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงประชาสมัพนัธ ์ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก กลอ้ง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1,920 x 1,080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 151,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 50 125,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ตะ๊และเกา้อี้ท  างาน ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพและวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ส าหรบัถา่ยภาพ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000 บทียูี ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานวทิยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิน่ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน มรีะบบฟอกอากาศ 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานอธกิารบด ีต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบ 2 กอ๊ก ต าบลพลายชมุพล

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 11,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,500 ANSI Lumens ประกอบหอ้งเรียนคณะวทิยาการจดัการ ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุไม่นอ้ย

กวา่ 120 น้ิว ประกอบหอ้งเรียนคณะวทิยาการจดัการ ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA ประกอบการสอนคณะ

วทิยาการจดัการ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 20 116,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีด 24 ลา้น

พกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั กลอ้ง 1 53,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ประกอบหอ้งปฏบิตัิการคณะวทิยาการจดัการ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 40 880,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัช ีExpress Window Lan 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โปรแกรม 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัช ีEasy-Acc Accounting 

System ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก โปรแกรม 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสตูดโิอ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หอ้ง 1 195,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานบณัฑติวทิยาลยั  ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัคอมพวิเตอร ์ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 19,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็แบบตัง้พื้น ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 12 228,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัเอนกประสงค ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 50 120,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดานพรอ้มติดต ัง้  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 22 26,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบตรวจสอบการเขา้ออกหอพกันกัศึกษาทะเลแกว้นิเวศ

 พรอ้มติดต ัง้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอน า้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 6 77,400                        

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงหอ้งประชมุกองพฒันานกัศึกษา ช ัน้ 3  ต าบล

พลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส่วน

งานประกนัคุณภาพการศึกษา ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานประกนัคุณภาพการศึกษา ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารรางเลือ่น ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานกองนโยบายและแผน ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประเมนิผล ส่วน

งานสถาบนันานาชาติ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 64,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส่วน

งานสถาบนัวจิยัและพฒันา ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานสถาบนัวจิยัและพฒันา ต าบลพลายชมุพล

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบวงจรปิดและเครื่องควบคุมพรอ้มติดต ัง้ ต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 224,300                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point)   

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็หนงัสอืหอ้งสมดุ 3 ชัน้มกี ัน้กลาง ต าบลพลายชมุ

พล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลือ่นเกบ็เอกสาร 2 ช่วง ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส่วน

งานสภาคณาจารย ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 3 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส่วนงานกองกลาง ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้สะพายขอ้แขง็ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 8 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้พญานาค ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบจอภาพ แอล อ ีด ีแบบเอาทด์อร ์ขนาด 4 x 6 

เมตร พรอ้มอปุกรณ์และติดต ัง้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 1 2,403,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ (Mutifunction) ชนิดเลเซอร ์

หรือชนิด LED ส ีส่วนงานกองคลง้ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส่วน

งานกองบริหารงานบุคคล ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA ส่วนงานบริหารงานบุคคล

 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ (Mutifunction) ชนิดเลเซอร ์

หรือชนิด LED ส ีต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั ต าบลพลาย

ชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 159,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เสริมส าหรบัตามดาว ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 175,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกั

ศิลปะและวฒันธรรม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ (Multifunction) ชนิดเลเซอร์

หรือชนิด LED ขาวด า ส านกัศิลปะและวฒันธรรม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 9,000                         
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รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่ (Multifunction) แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet) ส านกัศิลปะและวฒันธรรม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่:  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกัศิลปะและ

วฒันธรรม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัฉีดน า้แรงดนัสูง กองกลาง ต าบลพลายชมุพล 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 37,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,526,400                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา คณะ

ครุศาสตร ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: โดมลานกฬีาโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิล

สงคราม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั

พบูิลสงคราม ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 14,926,400                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 7,720,400                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงลานจอดรถหอสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์ส านกัวทิย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก งาน 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารทปีวชิญ ์ต าบลพลายชมุพล อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียนอาคารเวยีงแกว้ คณะวทิยาการจดัการ 

ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงทางเดนิและหลงัคาคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์  ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงศาลาพบูิลวฒันธรรม ส านกัศิลปะวฒันธรรม

 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 500,000                      

งบรายจ่ายอื่น 600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา งาน 0 600,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 2,819,200                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 2,819,200                 

งบรายจ่ายอื่น 2,819,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 0 2,819,200                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,400,000                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,400,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,400,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยศิ์ลปวฒันธรรมภาคเหนือ 0 900,000                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 14,500,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 14,500,000                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,800,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,800,000                

งบลงทนุ 13,800,000                

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตัิการความเชีย่วชาญเกษตร

ปลอดภยั ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 4,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,300,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร ์ต าบล

บา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 9,300,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 700,000                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 700,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ Edutainment ต าบลบา้นกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 700,000                      

กระทรวงสำธำรณสขุ 400,202,700               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 332,077,100              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 292,869,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 27,780,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 27,780,000                

งบลงทนุ 27,780,000                

ครุภณัฑ์ 27,780,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,780,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินเพิม่ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอ

นครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ระกา ต าบลแม่ระกา อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด 

อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดั

โบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม

 อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมพู ต าบลชมพู อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอ

บางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินเพิม่ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ระกา ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 4 480,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 3 360,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบาง เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมพู ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) 

โรงพยาบาลบางระก า (PCUบางระก า) ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        
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01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั 

ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่ง

โสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกั

แรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

มะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม 

ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่ง

เสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสรืม

สุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพ

ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์

 ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้

ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้น

สนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินเพิม่ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ระกา ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 3 210,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์ เครื่อง 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมพู ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบงึกอก ต าบลบงึกอก อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลชาติตระการ (PCU ชาติตระการ) ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลบางระก า (PCUบางระก า) ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระโคล ่ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินเพิม่ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ระกา ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบวั ต าบลนาบวั อ าเภอนครไทย จงัหวดั เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก่งโสภา ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลกัแรด ต าบลปลกัแรด อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลท่าโพธิ์ ต าบลท่าโพธิ์ อ  าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 300,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทอ้แท ้ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 225,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นสนัติบนัเทงิ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบาง

กระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชมพู ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงฆอ้ง ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลบางระก า (PCUบางระก า) ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 75,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 24,783,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 24,783,000                

งบลงทนุ 24,783,000                

ครุภณัฑ์ 10,183,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 8,895,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย เตียง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอ

นครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

นครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหารชนิด

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนคร

ไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนคร

ไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 480,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนคร

ไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารขอ้เขา่และสะโพกแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 375,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 14,600,000                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,000,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกเจาะขอ้เขา่ส าหรบั Aspiration ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจดว้ยเครื่องอลัตราซาวด ์(Phantom) - 

Liver, Gall Bladder, Pancrase, Spleen, Kidney ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 700,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 234,381,400              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 234,381,400              

งบลงทนุ 234,381,400              

ครุภณัฑ์ 133,400,000                 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาด 100 ปอนด ์โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 

ปอนด ์โรงพยาบาลบางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั เครื่อง 1 1,350,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 131,540,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง เครื่อง 1 450,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย ต าบล

นครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลชาติตระการ ต าบลป่าแดง อ าเภอ

ชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง 

อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลบางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอ

บางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งขนาดใหญ่ 

โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายรงัสแีบบกา้วหนา้เทคโนโลยซีบัซอ้นแบบ

กา้วหนา้ โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 120,000,000                 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ เครื่อง 1 260,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,981,400                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,870,200                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสวนเมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเกษตรสุข ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยเจยีง ต าบลคนัโชง้ อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ต าบล

ไผ่ลอ้ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 2,479,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นนาขมุ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสุพรรณพนมทอง ต าบลพนัชาล ีอ าเภอวงัทอง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นรกัไทย ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนครป่าหมาก ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเนินเพิม่ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นนาตาจูม ต าบลบา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองไผ่ ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเนินกุ่ม ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหางไหล ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ

วงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโปร่งไผ่ ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,292,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผ่าตดัผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลพทุธชนิราช 

พษิณุโลก โรงพยาบาลสาขา (บงึแก่งใหญ่) ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง หลงั 1 44,099,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงพลวง 

ต าบลวงัพกิลุ อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 3,447,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่เจริญ

ผล  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 3,447,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุฉุกเฉิน เป็น

อาคาร คสล. 11 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 37,936 ตารางเมตร 

โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก โรงพยาบาลสาขา(บงึแก่งใหญ่) ต าบลท่า หลงั 1 17,298,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,818,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 1,618,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม 

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 10,012,600                   

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 140 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเกษตรสุข ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 308,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 100 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นแก่งทุ่ง ต าบลบ่อโพธิ์ อ  าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก รายการ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 200 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตลกุเทยีม ต าบลตลกุเทยีม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 100 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนิคมทุ่งสาน ต าบลทบัยายเชยีง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั รายการ 1 220,000                      

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 4,924,700                 

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 4,924,700                 

งบลงทนุ 4,924,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,924,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,924,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลชาติตระการ ต าบลป่าแดง

 อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 4,924,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 39,208,000                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 23,821,000                

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 23,821,000                

งบลงทนุ 23,821,000                

ครุภณัฑ์ 460,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตวั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

 พทุธชนิราช ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 460,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,361,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,361,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 67 ยูนิต 4 ชัน้ วทิยาลยัการ

สาธารณสุขสริินธร จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั หลงั 1 23,361,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 15,387,000                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 14,592,000                

งบลงทนุ 14,592,000                

ครุภณัฑ์ 818,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 718,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวดัโบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบางกระทุ่ม ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบางกระทุ่ม ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ต าบล

หนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอชาติตระการ ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอชาติตระการ ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 30,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 40,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุขนาด 24 ที่น ัง่ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก ต าบลปากโทก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 50,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด 4 ตวั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวดั

โบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด 4 ตวั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวดั

โบสถ ์ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด 4 ตวั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืง

พษิณุโลก ต าบลปากโทก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด 4 ตวั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

พรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,773,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,773,800                   

รายการระดบัที1่:  อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 5 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,520 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

พษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 13,773,800                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 795,000                   

งบลงทนุ 795,000                   

ครุภณัฑ์ 795,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 795,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม ต าบลบาง

กระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ต าบลหนอง

กะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครไทย ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเนินมะปราง ต าบล

เนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพษิณุโลก ต าบลปากโทก อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชาติตระการ ต าบลป่า

แดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า ต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพริาม ต าบล

พรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพริาม ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอชาติตระการ ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวดัโบสถ ์ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวดัโบสถ ์ต าบลทอ้แท ้

 อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงพษิณุโลก ต าบล

ปากโทก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัทอง ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเนินมะปราง ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 3 63,000                        

กรมควบคุมโรค 39,150,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 915,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 18,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 18,900                     

งบลงทนุ 18,900                     

ครุภณัฑ์ 18,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยานพษิณุโลก

 ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานพษิณุโลก ต าบลอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 38,216,700                

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 427,800                   

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 427,800                   

งบลงทนุ 427,800                   

ครุภณัฑ์ 427,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 427,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ (Autoclave) ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลติร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ดูดอากาศส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งอนุภาคกา๊ซ ไอระเหย 

(อตัราการไหล 0.1 - 5.0 ลติรต่อนาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 127,800                      

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 37,788,900                

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 37,517,200                

งบลงทนุ 37,517,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,517,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,134,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุรวมพกัอาศยั ขนาด 32 หอ้ง ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก หลงั 1 12,134,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,382,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งปฏบิตัิการควบคุมโรค ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 25,382,900                   

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 271,700                   

งบลงทนุ 271,700                   

ครุภณัฑ์ 271,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 271,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบล

หวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก

 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 27,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 

จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบล

หวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 2 จงัหวดัพษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 6 34,200                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 9,492,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 9,492,300                 

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 9,492,300                 

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 5,192,300                 

งบลงทนุ 5,192,300                 

ครุภณัฑ์ 5,192,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,192,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ากโิลโวลตพ์คี เวลาและปริมาณรงัส ีต าบลหวั

รอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 952,300                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมติ า่พรอ้มช่องแช่แขง็ ต าบลหวัรอ อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสลายสาร (Microwave Digestion) ต าบลหวั

รอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 4,000,000                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-OES 

(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) 

ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 4,300,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 4,911,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,911,500                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 4,911,500                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 4,586,500                 

งบลงทนุ 4,586,500                 

ครุภณัฑ์ 4,586,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 2 ชัน้ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต

 2 จงัหวดัพษิณุโลก  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 14,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีชล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่  2,400  ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น  4  ลอ้  แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 

จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั คนั 1 991,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,522,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวเิคราะหค์วามปลอดภยัทางไฟฟ้า ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัคุณภาพของแสงโคมไฟผ่าตดั ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ดจิติตอลมลัติมเิตอร ์ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัพลงังานเครื่องรกัษาดว้ยอลัตรา้ซาวด ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณภาพไฟฟ้า ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารท างานเครื่องกระตุกหวัใจ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิละความชื้น ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความส่องสวา่ง ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ

 เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหก์ารท างานเครื่องช่วยหายใจ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัเปอรเ์ซนตส์ารสลบเครื่องใหส้ารสลบ 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอตัราการไหลของกา๊ซ ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ดจิติอลมลัติมเิตอรท์ี่ถา่ยภาพความรอ้นได ้ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมรอ้นและหวัแรง้ปรบัอณุหภูม ิส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องออสชลิโลสโคป ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: มเิตอรว์ดักราวดแ์บบคลอ้งสาย ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 80,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและบนัทกึระดบัเสยีง ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนั กระแสตรง 0-30 โวลต ์ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมรอ้น ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 

2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: สวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 26 มลิลเิมตร 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 12,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 140 บาร ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่าง ส าหรบัซอ่มเครื่องมอืแพทย ์ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศ ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2

 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความทนแรงดนัไฟฟ้าและความเป็นฉนวน 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะ ค านวณพื้นที่และปริมาตรหอ้ง ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 59,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา   

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั  ขนาดก าลงัขยาย 30 เท่า ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 1 34,000                        

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 325,000                   

งบลงทนุ 325,000                   

ครุภณัฑ์ 325,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 325,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 110,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2

 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิดLED สี

 ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก 

(ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  ต าบลมะขามสูง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก (ชัว่คราว)  

ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 46,000                        

กรมสุขภาพจติ 13,892,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 13,892,400                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 13,892,400                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 2,700,600                 

งบลงทนุ 2,700,600                 

ครุภณัฑ์ 2,700,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,998,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ระบบ 1 1,998,200                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 702,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 2 ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงั เครื่อง 15 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED

 ส ีโรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้ 

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง ตวั 1 21,000                        



175 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 2  ต าบลสมอแข อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก    ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั ตวั 4 92,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 11,191,800                

งบลงทนุ 11,191,800                

ครุภณัฑ์ 11,191,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,180,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000 บทียูี โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 11 442,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด  40,000 บทียูี โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 6 307,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก 

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 8 181,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บทียูี โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 159,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืแพทย ์โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 4 327,200                      

รายการระดบัที1่: ตูส้ตอ๊กยา โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา

 อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 22,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ผูป่้วยแบบสูงมแีผ่นคัน่กลาง โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 36,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ 4 ที่น ัง่ ส าหรบัผูร้บับริการ โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 59,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก    

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 15 ลิ้นชกั โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 40 ช่อง โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 2 13,400                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของท ัว่ไป โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 46,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา

 อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางเครื่องคอมพวิเตอร ์โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  

 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 15 48,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจโรคพรอ้มเกา้อี้ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก 

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 5 28,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 10 84,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางโทรทศัน ์โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 23,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 19,300                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดเพดาน โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 10 24,600                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทม์สีาย โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 10 12,000                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทไ์รส้าย โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: มา้หนิอ่อน โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา

 อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีโรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 729,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 729,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,239,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เตา 3 39,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก 

 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด ์

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 100 ปอนด ์โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัขยะพรอ้มลอ้เขน็ฝาเรียบ ขนาด 240 ลติร  

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 8 14,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะพรอ้มลอ้เขน็ฝาเรียบ ขนาด 120 ลติร  

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 8 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะทรงเหลีย่มพรอ้มฝาครอบ ขนาด 40 ลติร  

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 20 14,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะสแตนเลสทรงกลมเทา้เหยยีบ ขนาด 5 ลติร  

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใบ 15 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 169,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง

 จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนไรส้าย (Wireless Microphone)  

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 82,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่ดวีดี ีโรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 4,800                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,073,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ AED (Automated 

External Defibrillator) โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พรอ้มจอภาพ

บนัทกึ และเครื่องควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจพรอ้มอปุกรณ์ 

(Defibrillator & Monitor) โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายอตัโนมตัิ (Infusion 

Pump) โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 15 840,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ก โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เตียง 20 310,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงซมิมอนส ์โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เตียง 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ Emergency โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 24,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง 

โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดั เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจ หู ตา โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ชดุ 2 27,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 12 lead ชนิดแปรผล

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง เครื่อง 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผา้เป้ือน โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 4 46,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 38,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชารต์ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 28,200                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ฉีดยา โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 25,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหาร โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คร่อมเตียง Over bed โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก  

 ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 20 108,000                      

รายการระดบัที1่: ตะแกรงท าแผล โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ตวั 3 17,100                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้ตาล โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 3,200                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนอน โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 4 27,600                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื โรงพยาบาลจติเวชพษิณุโลก   ต าบล

แก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจ (Stethoscope) โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก   ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 3,000                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 300 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลจติ

เวชพษิณุโลก  ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลจติเวช

พษิณุโลก ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 2,100,000                    

กรมอนามยั 678,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 678,800                   

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 678,800                   

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 678,800                   

งบลงทนุ 678,800                   

ครุภณัฑ์ 378,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 238,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 2 พษิณุโลก

 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 2 พษิณุโลก

 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 4 144,800                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจภายในแบบปรบัความสูงดว้ยไฮโดรลคิ ศูนย์

อนามยัที่ 2 พษิณุโลก ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั เตียง 1 140,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้แผงกัน้นกพริาบ ศูนยอ์นามยัที่ 2 พษิณุโลก ต าบล

มะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก งาน 1 300,000                      

กระทรวงอตุสำหกรรม 622,200                   

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 421,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 421,200                   

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 421,200                   

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 421,200                   

งบลงทนุ 421,200                   

ครุภณัฑ์ 421,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 421,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 61,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 256,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 57,000                        

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 201,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 201,000                   

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 201,000                   

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 201,000                   

งบลงทนุ 201,000                   

ครุภณัฑ์ 201,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 201,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 201,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 25,114,900                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,245,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,245,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,145,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,145,000                 

งบอดุหนุน 3,145,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,145,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักรบัพวงเหนือ ต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองแคตะวนัออก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอพรหมพริาม อ าเภอพรหมพริาม วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงันกแอ่น ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่วงหอม ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักญุชรทรงธรรม ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาปรงั ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัล  าคลองโปร่งนก ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางระก า ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัช่างเหลก็ ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคุง้ใหญ่ ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรส์ามคัคี ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพรินทรคู์หา ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัเขาศรีศรทัธาราม ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ประชาร่วมใจ ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนเมีย่ง ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากรอง ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขวดน า้มนั ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงัดนิสอ ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัก าแพงมณี ต าบลโคกสลดุ อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหลวง ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก วดั 1 166,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 100,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัสวน

ร่มบารม ีต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 100,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 21,570,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,300,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 4,300,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารกองรกัษาการณ์ ระดบักองก ากบัการ กก.ตชด.31 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 4,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 17,270,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 17,270,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 17,270,000                

งบลงทนุ 17,270,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,270,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,270,000                   
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รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.บา้นแยง ต าบลบา้นแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.ชมุแสงสงคราม ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จงัหวดั หลงั 1 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง สภ.นครชมุ ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก หลงั 2 8,650,000                    

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 299,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 299,900                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 299,900                   

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 299,900                   

งบลงทนุ 299,900                   

ครุภณัฑ์ 299,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษ เจาะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 145 แผ่น (80 แก

รม) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ตูเ้กบ็เอกสารเหลก็ 2 บานเปิด ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 5 27,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 126,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือ หรือ LED ขาวด า ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 5,200                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือ หรือ LED ส/ีขาวด า ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 5 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 21,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1kVA ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 15 87,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 84,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 3 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์LED ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920*1080 

พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 46,400                        

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 29,470,200                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 169,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

งบอดุหนุน 169,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพษิณุโลก ต าบลท่าทอง

 อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพษิณุโลก    ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพษิณุโลก    ต าบลท่าทอง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 6    ต าบลท่าทอง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 2 34,000                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 29,301,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 29,301,000                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 29,301,000                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 29,301,000                

งบรายจ่ายอื่น 29,301,000                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัพษิณุุโลก 

(สาขานครไทย) พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเนินเพิม่ 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 28,697,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัพษิณุโลก (สาขานครไทย) พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 603,100                      

รฐัวิสำหกจิ 54,871,300                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 799,700                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 799,700                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 400,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 800 400,000                      

โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 399,700                   

ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพื้นทีส่วนป่า 399,700                   

งบอดุหนุน 399,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 399,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกและแปรรูปสมนุไพรใน

พื้นที่สวนป่า จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 50 399,700                      

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 47,444,900                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 47,444,900                

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 18,572,100                

ปรบัปรุงทางรถไฟ 18,572,100                

งบลงทนุ 18,572,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,572,100                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,572,100                   
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงโครงสรา้งทางหลกี (Siding Rehabilitation)

 ท ัว่ประเทศ ในพื้นที่จงัหวดัพจิติร - พษิณุโลก แห่ง 1 18,572,100                   

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 28,872,800                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 28,872,800                

งบลงทนุ 28,872,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,872,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,872,800                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้10 ช่วง จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 28,872,800                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 456,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 456,500                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 456,500                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 456,500                   

งบอดุหนุน 456,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานพษิณุโลก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพษิณุโลก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก คนั 1 236,100                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 3,628,200                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,000                     

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพนัธุพ์ชืใกลสู้ญพนัธุ ์พนัธุพ์ชืทีถ่กู

คุกคาม 22,000                     

ฟ้ืนฟูและคนืพนัธุไ์มสู่้ถิน่ก าเนิดแบบบูรณาการกบัทกุภาคส่วน 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดั pH สวนพฤกษศาสตรบ์า้นร่มเกลา้ พษิณุโลก 

ในพระราชด าริ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก เครื่อง 1 22,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,606,200                 

การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 3,606,200                 

สรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพชื 3,606,200                 

งบอดุหนุน 3,606,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,606,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรบ์า้นร่ม

เกลา้ พษิณุโลก ในพระราชด าริ 0 3,606,200                    

การประปาส่วนภูมภิาค 371,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 371,000                   
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โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 371,000                   

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 371,000                   

งบลงทนุ 371,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 371,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 371,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ปลายหวัดบัเพลงิ ตรงขา้ม

ตู ้CL หมู่ 9 ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกภูหนิร่องกลา้ หมู่ 27 

ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 259,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 2,171,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,171,000                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 2,171,000                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 2,171,000                 

งบอดุหนุน 2,171,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,171,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนพษิณุโลก ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 2,171,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 359,796,900               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 105,000,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 105,000,000              

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการคา้ การลงทนุ ยกระดบัโครงขา่ยการขนส่งคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส์ 50,000,000                

ยกระดบัโครงขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายช่องจราจรโครงช่ายคมนาคมขนส่งสีแ่ยกอนิโดจนี 

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พษิณุโลก - ร่องโพธิ์ 

ระหวา่ง กม.232+809 - กม.233+700 จงัหวดัพษิณุโลก ระยะทาง 0.800 สายทาง 1 50,000,000                   

โครงการอนุรกัษฟ้ื์นฟูและจดัการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม 50,000,000                

บริหารจดัการชลประทานท ัง้ระบบและพฒันาโครงขา่ยชลประทานตามแนวพระราชด าริ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ พรอ้มยกระดบัคนัประคอง

บริเวณฝัง่ขวาของคลองกรุงกรกัใหสู้งขึ้น หมู่ที่ 12 บา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลบงึ

กอก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 50,000,000                   

โครงการเสริมสรา้งความม ัน่คงและยกระดบัคุณภาพชวีติ 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ ครัง้ 0 5,000,000                    

จงัหวดัพษิณุโลก 254,796,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 254,796,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 27,324,100                
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พฒันาระบบสาธารณสุขทางเลอืก เตรียมพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุโดยการดูแลและ

ส่งเสริมอาชพี  จงัหวดัพษิณุโลก 18,324,100                

งบด าเนินงาน 2,074,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,074,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 584,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 350,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 2 230,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินโครงการการพฒันาระบบ

สาธารณสุขทางเลอืก เตรียมพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุโดยการดูแลและ

ส่งเสริมอาชพี  จงัหวดัพษิณุโลก งาน 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 194,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 194,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 600,000                      

งบลงทนุ 16,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,250,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,250,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยเ์รียนรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทยครบวงจร

โรงพยาบาลพรหมพริาม ต าบลมะตอ้ง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 16,250,000                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ กจิกรรม 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,024,600                 

บริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มพื้นทีจ่งัหวดัพษิณุโลก 4,024,600                 

งบด าเนินงาน 3,840,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,840,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,405,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,447,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,447,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 221,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 221,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 315,700                      

งบลงทนุ 184,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 184,000                      

รายการระดบัที1่: แปลงสาธติการปลูกพนัธุไ์มห้ายากเฉพาะถิน่ ต าบลบ่อภาค

 อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ไร่ 10 184,000                      

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 26,890,000                

รกัษาความม ัน่คงและความสงบในพื้นทีจ่งัหวดัพษิณุโลกอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ครอบคลมุทกุมติิ 26,890,000                

งบด าเนินงาน 1,890,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 711,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 979,000                      



186 / 189

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินโครงการเสริมสรา้งการรกัษา

ความม ัน่คงและความสงบในพื้นที่จงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 200,000                      

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัริมน า้น่าน หมู่ที่ 7 ต าบลวดั

จนัทร ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 25,000,000                   

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 62,473,400                

พฒันาดา้นอตุสาหกรรมการคา้การลงทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงัหวดั

พษิณุโลก 62,473,400                

งบด าเนินงาน 6,217,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,217,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,074,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,074,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 4,959,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินโครงการพฒันาดา้น

อตุสาหกรรมการคา้การลงทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงัหวดั งาน 0 4,959,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 91,800                        

งบลงทนุ 56,256,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,256,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 27,256,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 13 บา้นตอเรือ 

ต าบลวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง (แบบแอสฟลัติกคอนกรีต) สายบา้น

กร่าง - บา้นแม่ระหนั หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 สายทาง 1 12,256,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต แยกทางหลวง

หมายเลข 12 – บา้นสนามคล ีต าบลวดัพริก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดั

พษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.400 กโิลเมตร สายทาง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต แยกทางหลวง

หมายเลข 117 – ทล.1310 ต าบลวงฆอ้ง  อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดั

พษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กโิลเมตร สายทาง 1 14,500,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 119,089,800              

พฒันาคุณภาพการเกษตรใหเ้ขา้สู่เกษตรอจัฉริยะและเกษตรปลอดภยัจงัหวดัพษิณุโลก 119,089,800              

งบด าเนินงาน 8,372,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,372,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,510,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,510,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 0 2,800,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพ

การเกษตรใหเ้ขา้สู่เกษตรอจัฉริยะและเกษตรปลอดภยัจงัหวดัพษิณุโลก งาน 0 2,800,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 276,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 276,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 300,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,061,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 193,500                      

งบลงทนุ 110,717,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,717,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้คลองท่าโม 

ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1.600 กโิลเมตร พรอ้มก่อสรา้งอาคารรบัน า้ - ระบาย

น า้ ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,043,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารระบายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็น า้คูบ หมู่

ที่ 5 บา้นโนน ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ขนาด

สนัฝายกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร อาคาร 1 5,010,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งดาดคอนกรีตสายเลยีบทางหลวงชนบท พล 2011

 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

ขนาดกวา้ง 3.60 เมตร ยาว 2,088.00 เมตร ลกึ 1.40 เมตร หนา 0.07 เมตร แห่ง 1 2,364,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกคลองหว้ยไผ่ดกั หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 7 ต าบล

สวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ปริมาณดนิเฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่

 59,400 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองยางใหญ่สาธารณะประโยชน ์บา้นท่างาม หมู่

ที่ 3 ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกวา้ง 80.00 เมตร

 ยาว 130.00 เมตร ลกึ 3.50 เมตร หรือปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 33,385 แห่ง 1 1,189,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 90,674,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยทอ้ง

ฟาน – บา้นหว้ยด ีช่วง กม. 0+000 ถงึ กม. 2+900 ต าบลท่าสะแก อ าเภอ

ชาติตระการ จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นท่างาม

 หมู่ที่ 3 - บา้นเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ต าบลท่างาม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดั

พษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.475 กโิลเมตร สายทาง 1 4,602,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายนาไฮตาก ชนิด ASPHALTIC 

CONCRETE บา้นเพิม่นคร หมู่ที่ 14 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร หนา สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรีต 

สายทาง พล.4014 แยกทางหลวง 1275 สายบา้นบุ่ง - บา้นคลองมะเกลอื 

ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 3,420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายทาง 1 8,260,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตเลยีบแม่น า้แคว

นอ้ยจากหนองปู่ถงึหนองทอง, วงัส าโรง ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4,334.00 เมตร หนาเฉลีย่ สายทาง 1 9,907,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยเทศบาล 8 

ต าบลบา้นมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิลาดยางเคปซลี (Cape Seal) บา้นชาน 

หมู่ที่ 5 ถงึกลุม่บา้นนาหนองแหน หมู่ที่ 9 ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.544 กโิลเมตร สายทาง 1 4,534,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิลาดยางเคปซลี (Cape Seal) บา้นนอ้ย

เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร สายทาง 1 7,751,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิลาดยางเคปซลี (Cape Seal) บา้นท่าขอน

เบน หมู่ที่ 8 ถงึบา้นท่าปากหว้ย หมู่ที่ 7 ต าบลหนิลาด อ าเภอวดัโบสถ ์

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.530 กโิลเมตร สายทาง 1 1,497,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบ (เคปซลี) ซอยซ าตา

เจยีม (โฮมสเตย)์ หมู่ที่ 7 บา้นรกัไทย ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง 

จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.315 กโิลเมตร สายทาง 1 3,256,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิทางแบบพาราแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 

บา้นทุ่งใหญ่ ต าบลแม่ระกา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กโิลเมตร สายทาง 1 1,670,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งผวิทางแบบพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายจาก

ประตูน า้ชลประทานถงึเขตติดต่อต าบลวงัพกิลุ หมู่ที่ 1 บา้นแถว ต าบลวงั

ทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร สายทาง 1 9,974,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

สายบา้นบงึล  า - บา้นเกาะคู หมู่ที่ 1 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระทุ่ม 

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,270.00 สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต สาย

ทางแยก ร.ร.สระเศรษฐถีงึทางแยกแหลมมะม่วง หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลเนินกุ่ม 

อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1,200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สายทาง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบ (เคปซลี) สายชมพู -วงั

แดง หมู่ที่ 3 บา้นชมภูเหนือ ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั

พษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.445 กโิลเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบ (เคปซลี) สายหนองตีน

โนน -หนองขาม-พนัชาล ีหมู่ที่ 15 บา้นซ ารงัใต ้ ต าบลชมพู อ าเภอเนิน

มะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.890 สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายประปา หมู่ที่ 6 

บา้นยางแขวนอู่ - ต าบลท่านางงาม  ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวดั

พษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 สายทาง 1 2,723,000                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 14,995,000                

พฒันาการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว จงัหวดัพษิณุโลก 14,995,000                

งบด าเนินงาน 11,260,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,260,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,200,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 3 7,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินโครงการพฒันาการบริการสิง่

อ  านวยความสะดวก เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จงัหวดัพษิณุโลก งาน 3 7,950,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 70,000                        

งบลงทนุ 3,735,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,735,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,735,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01650000 จงัหวดัพิษณุโลก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภูมทิศันท์างเขา้แหลง่ท่องเที่ยวต าบลบา้นมงุ 

โดยก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดับา้นมงุ - ถ า้พระรถ ต าบลบา้น

มงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 1,235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,735,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง (ผวิจราจร AC) สายบา้นพกุระโดน

 - บา้นหนองไมย้างด า (หลงัวดัพกุระโดน) ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ขี้เหลก็ อ าเภอ

เนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,000,000                    


